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 باجتسملا ليللا ءاعد

 : ظقيتسي نيح لاقف ليللا نم ٌراعت نّم» : ةَ هللا لوسر لاق

 يحي دمحلا هلو كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 , هللا ناحبس « ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب « تيميو
 الإ ةوق الو لوح الو .ربكأ هللاو . هللا الإ هلإ الو . هلل دمحلاو

 ماق نإف ٠ ‹ هل بيجتسا اعد وأ <« ١ يل رفغا مهللا : لاق مث « هللا

 (هريغو يراخبلا هاور) . «هتالص تلبق یلص مث أضوتف

 . [ ظقيتسا : ٌراعت ]
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 رورش نم هللاب ذوعنو ‹ هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 نمو ءهل لضم الف هللا هدم نم « انلاعأ تائيسو انسفنأ

 . هل يداه الف للضي

 ا ةيهقأو عمل ةيرق ال دحر هلا الإ هلكت نأ قيعأو

 . هلوسرو هدبع

 لايعألا فرشأ نم هلمعو « ًأدج ةميظع يبرملا ةمهم نإف دعب امأ

 ةيمالسإلا ةيبرتلا بالطلا ىبرو « هيف ىلاعت هلل صلخأو « هنقتآ اذإ
 ۰ . ةحيحصلا

 لمشيو ‹ ةملعملاو ملعملاو ١ ةسردملاو سردملا لمشي ةيبرملاو يبرملاو

 . دالوألا ىعري نم لكو < مالاو بألا
 « هداسفو عمتجملا حالص فقوتي هيلعو < لايجألا يبرم سردملاف

 وحن هبالط هجوو « هلمع يف صلخأف « ميلعتلا يف هبجاوب ماق اذاف

 ايندلا يف ملعملا دعسو بالطلا دعس ةنسحلا ةيبرتلاو « قالخألاو نيدلا

 : هنع هللا يضر يلع همع نبال ةي لوسرلا لاق دقو « ةرخآلاو

 (معّنلا ")رمح * نم كل ريخ ًادحاو الجر كب هللا يده نال هللاوف )

 («هيلع فتم

 )١( ةرخافلا تارايسلا اننامز يفو « ةديجلا لبإلا : معنلا رمح .



 ناتبحلا ىتح « ءيش لك هل رفغتسي ريخلا ملعُم ) بي لاقو
 «هريغو يناربطلا هاور حيحص» . ( رحبلا يف

 ءىدابملاو « فارحنالا وحن هبالط هجوو « هبجاو ملعملا لمهأ اذإو
 ناكو « ملعملا يقشو ١ بالطلا يقش < ءيبسلا كولسلاو « ةمادملا

 : ب لوسرلا لوقل ىلاعت هللا مامأ لوئسم وهو « هقنع يف رزولا

 («هيلع قفتم» ( هتيعر نع لوئسم مكلكو « عار مكلك )

 . هبالط نع لوئسم وهو « هتسردم يف عار ملعملاو

 ء ءيش لك لبق ملعملاو يبرملا اهبأ كسفنل كحالصإ نكيلف

 نإو ؛تكرت ام بالطلا دنع حيبقلاو « تلعف ام دالوألا دنع نسحلاف

 . مه ةيبرت لضفأ بألاو ةملعملاو ملعملاو يبرملا كولس نسح
 تاملعملا يتاوخأو نيملعملا يناوخأ ىلإ ءادنلا اذه تبتك دقو

 ءاماع نيعبرأ ترمتسا ميلعتلا يف ةربخ دعب مهلمع يف اهنم اوديفتسيل
 . نيحجان نيملعم اونوكي فيك اوفرعيل

 .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجيو « نيملسملا اهب عفني نأ لأسأ هللاو

 ونيز ليمج نب دمحم
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 ی مجدا یج
 س یورو 25 هه

 حيجانلا يبرملا ةمهم

 ءايلع لثم تاذ ةيصخش ءاشنإ ميلعتلاو ةيبرتلا فادهأ نم نإ

 ءاهتايح ماظن هنم دمتست ءاهبرب ةطبترم نوكت نأ بجي ةيصخشلا هذه

 ديس ا قلع نضال معصب ا يرق لع لكل
 . هميلعتو هتيبرت نم ضرغلاو ملعملا ةلاسر يه هذهو

 فالتخاب فلتخت اهيلع موقت ًاسسُأ ةيبرتلل نأ مولعملا نمو
 يعويشلا عمتجملا يف ةيبرتلا سسأ تناك اذإف ؛اهتاهاجتاو تاعمتجملا

 «هبرب بلاطلا ةلص عطقو تايحورلا يفنو تايداملا ىلع زكترت الثم :

 لالغتسالا ىلع موقت ةيبرغلا تاعمتجملا يف ةيبرتلا ا تناك اذإو

 ىلع موقت يمالسالا عمتجملا يف ةيبرتلا سسأ نإف «لالحنالاو ةيناثألاو

 يتلا ةيماسلا بادآلاو «ةليبنلا فطاوعلاو «ةحيحصلا ةديقعلا داجيإ

 ةرادإو ء«هليمزو «هملعمب هتقالعو ءهبرب بلاطلا ةقالع يف لثمتت
 . هترسأب هتقالع مث نمو «هتسردم

 انيلع نإف لمعلا عقاولا يف ةيصخشلا هذه ققحن نأ اندرأ اذإو

 . ميلعتلاو ةيبرتلا يف حجانلا يبرملا داجيإ

 ًاحاص ًايبرم نوكي ىتح بادآو طورش هيف رفوتت نأ بجي يبرملا اذه
 .ًاعفان العمو



 یے وزا نیا یکی

 : ميلعتلاو ةيبرتلا ىف حجانلا يبرملا طورش

 ًابم «هميلعت بيلاسأ يف ًاركتبم «هتنهم يف ًارهام نوكي نأ ١
 مهدوزي ءةنسحلا ةيبرتلا مهتيبرتل هدهج لذبي ءهبالطو هتفيظول
 ىلع لمعيو ءةلضافلا قالخألا مهملعيو «ةعفانلا تامولعملاب
 .دحاو نآ يف ملعيو يبري وهف «ةئيسلا تاداعلا نع مهداعبإ

 نم .هكولسو «هلمعو هلوق يف «هريغل ةنسح ةودق نوكي نأ - ؟

 ام ريخلا نم مهل بحي ءهبالطو هتمأو ءهبر وحن هبجاوب همايق ثيح
 .ايحر ناك بقاع نإف ء« حفصيو وفعي « هدالوأو هسفنل هبحي

 بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال ) : اب لوسرلا لاق

 «هيلع قفتم» . ( هسفنل

 نم بالطلا هب رمأي اب لمعي نأ حجانلا ملعملا طورش نم - ۳

 ءهلعفل هلوق ةفلاخم رذحيلو « مولعلا نم اهريغو قالخألاو بادآلا

 نولوقت َمِلاونمأ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هللا لوق عمسيلو
 * نولّعفت الام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك نولعفت ال ام

 م5 س ۲ فصلا»

 .هب لمعي ملو ًالوق لاق نم ىلع راكنإ اذهو

 «ملسم هاور» ( عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا ) دَ هلوقو
 ا نم بنين ر کا الواو لع الا

 داك



 : رعاشلا لوقو

 ميلعتلا اذ ناك كسفنل اله هريغ ملعملا لجرلا اهأ اي

 نيذلا ءايبنألا ةفيظو هبشت هتفيظو نأ ملعي نأ ملعملا ىلع - ٤

 «مهقلاخو مهرب مهفيرعتو «مهميلعتو رشبلا ةيادهل ىلاعت هللا مهلسرأ
 هنأو ءم هتبحمو ءهبالط ىلع هفطع يف دلاولا ةلزنم يف وه كلذكو

 0 مهسوردب مهمايتهاو « مهروضح نع : بالطلا ءالؤه نع لوئسم

 نم دعي امم كلذ ريغو مهلكاشم لح يف مهدعاسي نأ هب نسحي لب

 واهي لاق «هتايلوئسم

 هيلع قفتما ( هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك )

 صلخأ لهو ؟مهمّلع اذام هبالط نع هللا مامأ لوئسم هنأ ملعيلو

 ؟ميلسلا هيجوتلا مههيجوتو «مهداشرإل ةرسيملا لبسلا نع ثحبلا يف

 كلذ ظفحأ « هاعرتسا اع عار لك لئاس هللا نإ ) : تي لاق

 . ( هتيب لهأ نع لجرلا لأسي ىتح ؟ هعيض مأ
 «سنآ نع يئاسنلا هاور نسح»

 همهف ردق ىلع لك نومهفي اب مهبطاخي نأ هيلع نإ مث

 : هنع هللا يضر يلع لاق

 ؟ هلوسرو اللا بذكب نأ نوبحتأ + نوقزعي ا سالا اند
 «ملعلا يف موق نود اموق صخ نم باب :ملعلا يف يراخبلا هجرخأ»

Ys 



 تاجرد توافتت بالط نيب شيعي هتنهم مكحب ملعملا نإ - ه

 ًاعيمج مهعسي نأ هيلع نإف كلذل .مهئاكذو مهتيبرتو مهقالخأ

 ريبكلا يبرملا لوقب المع «هدالوأ عم دلاولا ةلزنمب مه نوكيف ءهقالخأب

 . ( مكملعأ دلاولا ةلزنمب مكل انأ نإ ) : كي دمحم انيبن
 ؟دواد وبأو دمحأ هاور حيحص»

 ءمهحصنيو «هئالمز عم نواعتي نأ حجانلا ملعملا ىلع - ١

 مهيلعو «مهالطل ةنسح ةودق اونوكيل «ةبلطلا ةحلصمل مهعم رواشتيو

 نيملسملا ىلاعت هللا بطاخ ثيح ءب هللا لوسرب اودتقي نأ ًاعيمج

 : هلوقب

 ۲١« بازحألا» € ةنسح ٌةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل »

 : ىملعلا عضاوتلا سس ۷

 ءأطخلا يف يدامتلا نم ريخ هيلإ عوجرلاو « ةليضف قحلاب فارتعالا
 هل ناعذإلاو قحلل مهبلط يف حلاصلا فلسلاب ىسأتي نأ ملعملا ىلعف

 .نودقتعي وأ نوتفي ام فالخب قحلا نأ مهل نيبت اذإ

 ةمدقم) هباتك يف متاح يأ نبا هركذ ام كلذ ىلع ليلدلاو

 نع هعوجرو هئع هللا يضر كلام ةصق ركذ نيح (ليدعتلاو حرجلا

 : ناونعب اهركذو ؛ ثيدحلا عمس امنيح هاوتف

۲ 



 هاوتف نع هعوزنو يي يبنلا راثآل كلام عابتا نم ركُذ ام باب]
 : [هفالخ لي يبنلا نع ثّدح امدنع

 يف نيلجرلا عباصأ ليلخت نع لئس ًاكلام تعمس : بهو نبا لاق

 فخ ىتح هتكرتف :لاق .سانلا ىلع كلذ سيل :لاقف ءوضولا

 انثدح :تلق ؟يهامو :لاقف «ةنس كلذ يف اندنع :هل تلقف «سانلا

 ورمع نب ديزي نع ثراحلا نب ورمعو «ةعيط نباو دعس نب ثبألا
 :لاق يشرقلادادش نب دروتسملا نع يلبحلا نمحرلادبع يبأ نع يرفاعملا

 نإ : لاقف « هيلجر عباصأ نيبام هرصنخب كلدي هَ هللا لوسر تيأر

 دعب هتعمس مث ؛ ةعاسلا الإ طق هب تعمس امو . نسح ثيدحلا اذه

 ٠٠ص ليدعتلاو حرحلا ةمدقم رظنأ» . عباصألا ليلختب رمأيف لأسي كلذ

 «تاقرولا هذه انتفك ال فلسلا ةايح نم ةلثمألا ءاصقتسا اندرأ ولو

 قحلل نعذي نأ ؛هنتهم يف حاجنلا ديري يذلا ملعملا ىلع بجي اذل

 « ميظحلا قلخلا اذه هبالط ملعيو . أطخأ اذإ هئطخ نع عجارتيو

 يف ًايلمع كلذ قبطي نأو ءقحلا ىلإ عوجرلاو عضاوتلا لضف مهل نيبيو
 نلعيلف «هتباجإ نم لضفأ ةبلطلا ضعب تاباجإ ىأر اذإف ٠ لصفلا
 ةقث بسكل ىعدأ كلذف .«بلاطلا اذه ةباجإ ةيلضفأب فرتعيلو كلذ

 . هل مهتجمو هبالط

 خا ال + نشأ نإو ؛ايرعو [لعم اماغ نيعبرأ ةبارق تشع دنقل

- ۳ 



 بالطلا ضعب هدر (لف ٠ ثيدح ةءارق يف أطخأ يذلا ملعملا كلذ
 رظن يف ملعملا اذه طقسف «لطابلاب لداجي لعجو ءهئطخ ىلع رصأ

 . مهتقث عضوم دعي ملو «هبالط
 نوفرتعي اوناك نيذلا نيقداصلا نيملعملا ضعب ركذأ لازأ الو

 مهتقث تدادزاو ٠ بالطلا مهبحأ دقل « هنع نوعجارتيو ٠ مهئطخب

 . رابكإو لالجإ عصضوم اوحبصأو ° م

 عوج رلا يف مهجن اوجبنو ءالؤه ريس ًاعيج نوملعملا راس ول اذبحف
 . قحلا ىلإ

 : دعولاب ءافولاو قدصلا - 8

 يخ هلك قدصلا نإف . همالك يف قدصلا مزتلي نأ ملعملا ىلع
 :هل رهظت ةحلصم كلذ يف ناك ولو .بذكلا ىلع هذيمالت يبريالو

 اجا نح دت ارك هيلع كالطلا دحأ لاه ذآ فاح

 وه هنيخدت ببس ناب .هليمز نع ًاعفادم ملعملا هباجأف «نيملعملا

 ملعملا نإ :لاق فصلا نم ذيملتلا جرخ نيحو ءهل بيبطلا ةحيصن

 . انيلع بذكي

 نيخدتلا نأب «هليمز أطخ نيبو «هتباجإ يف ملعملا قدص ول اذبحو

 كلذ لعف ولف « لالل فلتم «راجلل ذؤم « مسجلاب رضم هنأل ءمارح
 ملعملا اذه لوقي نأ عيطتسيو « مهبحو بالطلا ةقث بسكل

 ضارعألا هيلع يرجت سانلا نم درف ملعملا نإ : هبالط ىلإ

-1١4- 



 يف كلذ ررقي ِْنْلَي دمحم انيبن اذهو « ءىطخيو بيصي وهف « ةيرشبلا
 : الئاق ثيدح

 . ( نوباوتلا نيئاطخلا رّيخو « ءاطخ مدآ ينب لك )
 (دمحأ هاور حيحص»

 نيخدت نع بلاطلا لاؤس لعجي نأ لوثسملا ملعملا ناكمإب ناك دقل

 همكحو «نيخدتلا رارضأ مهمهفيف «ةبلطلا عيمجل ًاسرد هلم

 دافتسا دق كلذب نوكيف « مهتلدأو « هيف ءاملعلا لاوقأو « يعرشلا

 . هيجوتلاو ةيبرتلا يف هلمعتساو بلاطلا لاؤس نم

 ىتح قدصلا ىَّرحتيو قدصي لجرلا لازي امو ) هيَ لوسرلا لوقي
 املسم هاور» ( ثيدحلا . . ًاقيدص هللا دنع بتكُي 1

 «هبالط يف هعرزي نأ ملعملا ىلع يغبني ميظع قلخ قدصلاف

 .هلاعفأو هلاوقأ يف هل ًاقبطم نكيلو ءهيلع مهدوعيو ءهيلإ مهببحيو
 ةَ لوسرلا ناك دقف ءاقداص نوكي نأ هيلع مهعم هحازم يف ىتح

 ولو هبالط ىلع بذكي نأ ملعملا رذحيلو .ًاقح الإ لوقيالو حزمي
 ىتح ءهدعوب يفي نأ هيلعف ءيشب مهدعو اذإو ءآلوأتم وأ ًاحزام

 نوفرعي بالطلا نأل .ًالمعو ًالوق ءافولاو «قدصلا هنم اوملعتي

 دقو ءهنم ءايح هب ملعملا ةهماجم اوعيطتسي مل نإو ؛هنوكرديو بذكلا
 كردأ فيك ٠ نخدملا هليمز نع عفاد يذلا ملعملا ةصق يف انيأر

 . هبذك بالطلا



 نإف « ميلعتلاو بالطلا لكاشم ىلع ربصلاب ىلحتي نأ ملعملا ىلع
 . فيرشلا هلمع يف هل نوع ربكأ ربصلا

 ملعملا ةفيظو
 تامولعملاب بالطلا ةغمدأ وشح دنع فقتال ملعملا ةفيظو نإ

 دئاقعلا ةيفصت ىلع موقت ةلماش ةيبرت ىلإ اهزواجتي لب «بسحف

 مالك لعجي نأ حجانلا ملعملا ىلعف « ميوقلا نيدلا يناني امم «كولسلاو

 ‹ حيحصلا يوبنلا يدهلا نم ًادمتسم لصفلا يف مهكولسو هبالط

 | : ىلاعت هللا لاق

 مكل رفغيو هللا مكيبحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق ا
 6731 نارمع لآ» . # مكبونذ

 و + شح اراک هلأ لع لد هلع لوسرلا ةريشو

 ااو + اوو( اوور احضانو  ادهكرتو

 ‹ صالخالا امهيسالو « فاصوألا هذهب فصتي نأ ملعملا ىلعف
4 

 ولو يطعا نإف « لاملا ىلإ رظني الو « هلل هلمع صلخي نأ هيلعف

 ءايندلا يف ىلاعت هللا هقزريسو « ربص طعي مل نإو « ركش ًاليلق

 . ةرخآلا يف رجألا هل بتكيو

 ا
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 فَ

 یف جيا ىج
 ېو د ےک

 ملعملا تابجاو نم
 :لوقيف ملسي نأ لصفلا لخد اذإ ملعملا ىلع :مالسلا ءاقلإ - ١

 كولسلا اذه نأ ملعيلو « « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا »

 عم مهضعب بالطلا نيب ةقثلاو ةبحملا رصاوأ يوقي ميظعلا يمالسإلا

 : لوقي بي هللا لوسر نأل كلذ «بالطلاو ملعملا نيبو «ضعب

 (مكنيب مالسلا اوشفأ ‹ متبباحت هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ ال َوأ)
 «ملسم هاور»

 الو « ريخلا ء ءاسم وأ ريخلا حابص : ةملك مالسلا نع ينغي الو

 يخلاب هللا كحبص :لوقي نأك امل رييغت عم مالسلا دعب اهب سأب

 هيف عقو دق مهم ءيش ىلع هيبنتلا نم انه دبالو «ءاعدلا ىنعم لمحتف
 لثمت وهو ءديلاقتلاو تاداعلاب ًارثأت هللا مهحاس  نيملعملا نم ريثك

 زمر هنأو « بولطملا بدألا نم اذه نأ نيمعاز مهملعمل ًامايق ةبلطلا

 الإ ًابدأ عرشلا فالخ ىمسي ايف « اوأطخأ دقو « هليجبتو ملعملا ريقوتل
 هللا يضر كلام نب سنأ نأ كلذ « هللا عرش نع نيضرعملا سوماق يف

 1 :لاق هنع

 هوأر اذإ اوناكو ٠ يي هللا لوسر نم مهيلإ ٌبحأ صخش ناكام)
 «يذمرتلا هاور حيحص» (كلذل هتيهارك نم نوملعي امل « هل اوموقي مل

 نأ بحأ نم ): مايقلا ةداع نم سانلا رذحي هيب لوسرلا لاقو

 «دمحأ هاور حيحص» ( رانلا نم هدعقم ًاَوَبتيلف  ًامايق سانلا هل لّثمتي
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 ىلإ موقي وأ «هفويض لابقتسا ىلإ موقي نأ تيبلا بحاصل زوجيو
 وهو « هولعف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأل « رفس نم مداق ةقناعم
 : رعاشلا لوقب ةريع الو مداقلاب بيحرتلاو < فيضلا ماركإ نم

 الوسر نويكينأ ملعملاداك اليجبتلا هك
 هبحأ نم دلهو هل مايقلا هرك يذلا م هللا لوسر لوق هتفلاخمل

 « ةعاطلاب نوكي لب «مايقلاب نوكيال مارتحالا نأب (لع « رانلا لوخدب
 بادآلا نم اهريغو « ةحفاصملاو مالسلا ءاقلإو < رمألا لاثتماو

 مهملعيو < لاب ةناعتسالا واط ملعب نأ ملعلا بجاو نم ؟

 : م هلوق وهو ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح
 ( هللاب نعتساف تنعتسا اذإو « هللا لأساف تلأس اذإ )

 «حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاور»
 ريغل ةدابعلا فرص وهو : كرشلا نم هبالط ملعملا رذحي نأ - ۳

 هدلول نامقل ةيصوب المع « مهريغو نيحلاصلاو ءايينألا ءاعدك : هللا
 : اهيف لاق يتلا

 «١"نامقل» ¢ ميظع ملظل كرشلا نإ ٠ 0 ينباي
 ىلإ مهذخأيو «ةسردملا يف ةالصلا هبالط ملعي ن أ ملعملا ىلع - ؟

 بادآ اوملعتيل هسفنب مهيلع فرشيو « ةعامجلا عم اولصيل دجسملا

 ءوضولا بالطلا ميلعتب ًادبيو « ءودهو ماظنب e « دجسملا

 : اب هلوقل ءاوسلا ىلع يبصلاو تنبلل ةعباسلا ذنم ةالصلاو
 اوغلب اذإ اهيلع مهوبرضاو ءًاعبس اوغلب اذإ ةالصلا مكدالوأ اوملع)

 «عماجلا حيحص رظناورازبلا هاور حيحص» (عجاضملا يف مهنيب اوقرفو ءارشع
 : هموقل ئسوم لاق اك هللا ىلع لكوتلا هبالط ملعي نأ يبرملا ىلعو - ه

 ۸٤« سنوي» . 4 نيملسم متتك نإ اولكوت هيلعف »
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 مځقررل لکو ّقَح هللا ئلع َنوُلكَوت 3 مكنأ ول ) : كك هلوقو
 «دمحأ هاور حيحصا ( ًاناطب دوعتو «ًاصامخ ودغت رطلا قرر امك

 : ةقانلا بحاصل ةي هلوقل «بجاو بابسألاب ذخألا نأو
 «يذمرتلا هاور نسح» . ( لكوتو اهلقعا )

 يف داهجلاو ةيحضتلا حور سرغي نأ كلذك سردملا ىلع -5

 « نيدحلملاو ٠ دوهيلاو ٠ ةرفكلا نم مالسإلا ءادعأ دض هللا لس

 3 بي دمحم مهيبن تاوزغو 3 مهفلس داحبأب بالطلا ناهذأ طبري نأو

 مهاميإ يف هي هللا لوسر ةباحصب ينأتلا ىلع مهممه ذحشيو

 . مهقالخأو
 هللا مهزعأ موق برعلا نأ هتبلط عنقي نأ هيلع نإ مث ۷

 رمع لاق امك هللا مهذأ هريغ يف ةزعلا اوغتبا امههمف « مالسإلاب
 . هنع هللا ىضر

 ةنسو « هللا باتك ميكحت ىلإ عوجرلاب الإ رافكلا ىلع رصن الف
 ةحلسألا نم ةوقلا دادعإ عم ‹ اهلك انرومأو انتايح يف يي دمحم هيبن

 ةلوجرلا ىلع ىبرت دق نوكي يذلا « بردملا ملسملا بابشلاو ٠ ةثيدحلا
 . ةميلسلا ةديقعلاو ٠ حيحصلا جهنلا مزتلاو « ناميإلاب عبشتو

 هلمع يف صلخأ اذإ هتعاطتسا يف ملعملا نأب لوقلا اننكميف هيلعو
 هنكمي ًايوق ًاليج ينبي نأ هميلعتو هتيبرت يف يمالسالا جهنملا مزتلاو
 رفكلا نوصح كديل ديحوتلا ةيار لمحي نأو « نيدتعملا ناودع عفد

 اهفرعيو ار ىلإ اهدشريف « ةرئاحلا ةيناسنإلا ررحيو « كرشلاو
 هلل ايي ايس ال رص ناقل يدا ملط رحب ايفل اعلا

 : هلوقب - ريبكلا يبرملاو لوألا ملعملا يو ادمحم هلوسر ىلاعت
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 ٍنذإب ٍرونلا ىلإ ٍتاملظلا نم سانلا َجِرخُتِل ٌكيلإ ةانلزنأ ٌباتك
 «۲ ةيآ ميهاربإ ةروس» . € ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ مهبر

 . ( ةادهم ةمحر انأ انإ ) : هسفن نع ويي لوسرلا لوقيو

 25749 مقر عماجلا حيحص رظنأ : حيحص»

 نيملاعلا بر لوسر هبالط ةودقو «هتودق لعجي نأ ملعملاو يبرملا ىلعف

 : لجو زع هلوقب هفصو هللا نأل نيعمجأ سانلا ىلإ

 641١ / ناسنإلا» 4 نيملاعلل ةر الإ َكانلسرأ امو »

 ةيعويشلاك : ةمادهلا ىدابملا نم هبالط رذحي نأ ملعملا ىلع - ۸

 ةيناملعلاو . ةيسكراملا ةيكارتشالاو « ةيدوهيلا ةينوساملاو .ةدحلملا

 ملسملا ىلع يبرعلا ملسملا ريغ لضفت يتلا ةيموقلاو ٠ نيدلا نم ةيلاخلا
 : ىلاعت هللا لوقل يمجعألا

 نم ةرخآلا ىف وهو هنم لبقُي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو #
 « ۸٩ نارمع لآ » 0 4 نيرساخلا

 . هللا عرش ريغب مكحت يتلا ةيطارقميدلاو ةيروتاتكيدلا نم مهرذحيو

 ريغ يف امههتعاط بوجوو « نيدلاولا قوقع نم ةبلطلا ريذحت - 4
 :ىلاعت هللا لوقل « هللا ةيصعم

 نغُْلبَي امإ « ًاناسحإ نيدلاولابو ايإ الإ اودبعت الأ كير ىضقو »
 لُكو « امهرهنت الو فأ امل لقت الف « ايهالك وأ امهّدحأ ربكلا كدنغ
 امهمحرا بر لقو « ةمّرلا نم لذلا حانج امل ضففخاو < (ميرك ًالوق امه
 873 ءارسإلا» ش ( اريغص يناير اک



 قر

 ی يا ع
 ېی ور ج هج

 هنبال ميكحلا نامقل اياصو

 ١« نارقل»  هظعي وهو هنبال نامق لاق ذإو ا : ىلاعت هللا لاق
 : ميكحلا نامقل نع ىلاعت هللا اهاكح ةعفان اياصو هذه
 ٠٠١ نايقل» ¢ ميظع ملظل كرشلا نإ «هللاب كرشت ال ينباي ل - ١

 ‹ نيبئاغلا وأ تاومألا ءاعدك « هللا ةدابع يف كرشلا رذحا

 : راك لاق دقف

 ؟حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاور» . ( ةدابعلا وه ءاعدلا )
 : ىلاعت هلوق لزن الو
 « + : ماعتألا» هيي ل ا اونمآ َنيذلا 5

 ؟ هسفن ملظي يأ : اولاقو « نيملسملا ىلع كلذ قش

 : هلك هللا لوسر لاقف
 : هنبال ناقل لوق اوعمست ملأ « كرشلا وه امنإ ٠ كلذ سيل )

 «هيلع قفتم» ..( ميظع ملظل كرشلا نإ ٠ هللاب كرشت ال ينب اي

 . نهو ىلع انو هّمأ هتلح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ا - ۲

 64١5 نايقل» . € ريصملا لإ كيدلاولو يل ركشا نأ نيماع يف هلاصفو

 ‹ اهقح مظعل نيدلاولاب ربلا هدحو هللا ةدابعب هايإ هتيصو نرق مث

 نم اقحتساف « قافنإلاب لفكت بألاو « ةقشمب اهدلو تلمح مألاف
 ?mS az .هيدلاولو هلل ركشلا دلولا

 الف ملع هب كل سيل ام يب ارشت نأ ىلع كادهاج نإو ۾ - “7

 سا بن نت ليس یو ارس ایف ن جاس ١ امه
 ٩٠١ نامقل» # نولمعت متنك اهب مكئبنأف مكعجرم ّىلإ مّن
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 ىلع اههعبتن نأ صرحلا لك كيلع اصرح نأ يأ » ريثك نيا لاق
 يف اهبحاصت نأ نم كلذ عنمي الو ٠ كلذ |هنم لبقت الف ٠ ‹ اههنيد

 تاس ا

 زاب يبنلا لوق اذه ديؤي لوقأ

 ر 0 م ا 3١
 «هيلع قفتم» 1 ١

 ةرخص يف نكتف لدرخ نم ةبَح لاقثم كت نإ اهنإ يناي ط  ؛
 . € رّيبخ ٌفيطل هللا نإ هللا اهب ٍتأي ضرألا يف وأ تاومسلا يف وأ

 ١5« ناقل»

 ةبح لاقثم تناك رل ةئيطخلا را 9 يأ أ : ريثك نبا لاق

 ءطسقلا نيزاوملا عضي نيح ةمايقلا موي ىلاعت هللا اهرضحأ لدرخ

 . رشف ًارش نإو « ريخف ًاريخ نإ اهيلع ىزاجو

 . عوشخب اهتابجاوو اهناكرأب اهدأ . € ةالصلا مِقأ ينباي ل - ه
 .ةدش نودب نيلو فطلب « ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو ال -
 يهاتل نر نأ لع 4 كباصأ ام لع ربصاو ط ۷

 : اب يبنلا لاق ءربصلاب هرمأف ىذأ هلانيس ركنملا نع
 نمؤملا نم لضفأ 2 مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا ن نمؤملا )

 «هريغو دمحأ هاور حيحص» ( مهاذأ ىلع ربصي الو < ال يذلا

 رومألا مزع نمل سانلا ىلع ربصلا نإ يأ # رومألا مزع نم كلذ نإ 9
 : ريثك نبا لاق . * سانلل كدخ رّعصُن الو # -- ۸

 0 ل 1 8
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 : مهيلإ كهجو طسباو كبناج نلأ نكلو « مهيلع ًارابكتساو
 . ( ةقدص كل كمسبت ) : لكك يبنلا لاق

 ؟هريغو يذمرتلا هاور حيحص

 ًارابج اربكتم ءاليخ يأ © ًاحّرم ضرألا يف شمت الو ل -
 ”«ناسف انور ا ااا

 ( روخف لات لك بحيال هللا نإ »
 نا "اور لك روحت موال تمالك

 يلا < قم ًايشم شما ي نم يف دصقاو 8 -- ٠
 0 ل برسلاب الو «طبشتملا ءيطبلاب

 “م ال يأ € كتوص نم ضّضغاو 1١ - 
 : لاق اذهو «هيف ةدئاف ال ايف كتوص عفرت الو

 +. ربحا توصل تارصألا ركلأ نإ ©
 م ريمجلا توصل 3 امي لاق

 هللا ي ره ادع مو + ب هنأ هتوص

 مذلا ةياغ همذو هميرحت يضتقي ريمح اب هيفا اذهو

 :لاق هي

 . ( هئيق يف دوعي بلكلاك هتبه يف دئاعلا ء ءوسلا لثم انل سيل )
 «يراخبلا هاور»

 تار اهنإف « هلضف نم هللا اولسف ةكيدلا تاوصأ 1(

 تار اهنإف ٠ ناطيشلا نم هللاب اوذوعتف راهحلا قيبخ متعمس اذإو « اكلم

 «4 17 /9ج ريثك نبا ريسفت رظنأ « هيلع قفتم» . ( ًاناطيش

 فرك



 تايآلا ةياده نم

 ١ ةرخآلاو ايندلا يف هعفني اهب هنبال دلاولا ةيصو ةيعورشم س .
 .لامعألا طبحي ملظ هنأل كرشلا نم ريذحتلاو ديحوتلاب ءدبلا س ١

 . (هتلصو امهرب بوجوو « نيدلاوللو « هلل ركشلا بوجو - ۳
 : رل ىف ةعاطلا نإ قلاخلا ةييفعت» ف قولت ةعاطال

 نيعدتبملا عابتا ميرحتو «نيدحوملا نينمؤملا ليبس عابتا بوجو - ه

 فافختسالا مدعو < نلعلاو رسلا يف ىلاعت هللا ةبقارم - 5

 تروا تلقا يم ا
  rاهيف نانئمطالاو اهتابجاوو اهناكرأب ةالصلا .

 ام ا کلا رع یهر را الا يرجو رک
 . هتعاطتسا

 عطتسي مل نإف « هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم ) : ی لاق
 ؛ملسم هاور» ( ناهيإلا فعضأ كلذو « هبلقبف عطتسي مل نإف « هناسلبف

 مزع نم هنأو «٠ ىذأ نم يهانلاو رمآلا قحلي ام ىلع ربصلا - ٩
 .رومألا

 ا ا يرتاح ١

 ١ - ءىطبي الو عرسي الف « بولطم يثملا يف لادتعالا .
 5 ةداع نم هّنأل .ةجاحلا نع ةدايز توصلا عفر مدع ۱۲
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 قر

 یں يريد یج
 ىيف وزد د سد

 دالوألل ةمهم ةيوبن اياصو
 العم وأ « ةسردم وأ ًاسردم ناك ءاوس ةيبرملاو يبرملا ىلع

eا ي  

 E د لا

 ًاموي يج يبنلا فلخ تنك : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 : تاملك كملعأ ينإ مالغ اي : يل لاقف

 ١ - (كظفحي هللا ظفحا) :

 كترخآو كايند يف كظفحي هيهاون بنتجاو « هللا رماوأ لثتما يأ .
 : ( كهاجت هدجت هللا ظفحا ) - ۲

 كرصنيو كقفوي هللا دجت هقوقح عارو هللا دودح ظفحاف « كمامأ يأ
 : ( للاب نعتساف تنعتسا اذإو « هللا لأساف تلأس اذإ ) - *

 نعتساف « ةرخآلاو ايندلا رومأ نم رمأ ىلع ةثاعإلا تبلط اذإ يأ

 ءافشك هدحو هللا الإ اهيلع ردقي ال ىتلا رومألا يف ايسالو « هللاب

 . هدحو اهب هللا صتخا ام يهف قزر بلط وأ ٠ ضرم

 ءيسسشب كوعفنني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو - <

 كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو . كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل

 تّفجو مالقألا تعفي .كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب

 «حيحص نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور» . فحصلا

 . ( هرشو هريخ هيلع هللا هبتك يذلا ردقلاب نمؤي نأ ملسملا ىلع)

 - 76ه



 ثيدحلا دئاوف نم

 ١ - هفلخ سابع نبا باكرإو « دالوألل وب لوسرلا بح «
 مالغاي هتادانمو .

 اودعسيل هيصاعم نع داعتبالاو « هللا ةعاطب لافطألا رمأ ۲

 . ةرخآلاو ايندلا يف

 قحو « هللا قح ىدأ اذإ دئادشلا دنع نمؤملا يجني هللا - ۳

 . ىنغلاو ةحصلاو ءاخرلا دنع سانلا

 ىلاعت هللا لاؤسب : لافطألا سوفن يف ديحوتلا ةديقع سرغ -

 . هب ةناعتسالاو

 ناكرأ نم يهف هرشو هريخ ردقلاب نايإلا ةديقع تيبثت - ه
 . ناييإلا

 « لمأو ةعاجشب ةايحلا لبقتسيل « لؤافتلا ىلع لفطلا ةيبرت - 5

 . هتمأ يف ًاعفان ًادرف نوكيلو
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 مالسإلا بادآ نم

 بادآب ءاج مالسإلا نأ  كايإو هللا اناده  ملسملا يخأ اي ملعا

 ‹ ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلا عمتجملاو ملسملل لفكت قالخأو

 : بادالا هذه نمو

 :ةفاظنلا - ١

 (يسالو . كمسجو ‹ كسبلمو « كلمعو « كتيب يف ًافيظن نك
 ‹ ةعمجلا ةالص ةصاخو «تاولصلا ءادأل دجسملل كباهذ دنع

 « ةخسو بايثب بهذت الو . بايثلا نسحأ سبلاو بيطتو لستغاف
 ةحئار هيف خسو بروجب دجسملا طاسب أطتالو «ةهيرك ةحئار تاذ وأ
 هتهبج مهدحأ عضي ثيح «نيلصملا يذؤي كلذف «ةيذؤملا مادقألا

 ةحئار نم طاسبلاب تقلع يتلا ةحئارلا نم ىذأتيف «طاسبلا ىلع هفنأو
 ايس الو « كاوسلا لاعتساب كيلعو ةالصلا نم رفني دقو «بروجلا
 ثيداحأ يف هيلع هتمأ ةه لوسرلا ثح دقف « ةالصلاو ءوضولا دنع

 1 ( برلل ةاضرم « مفلل ةرهطم كاوسلا ) : ديم هلوق اهنم « ةريثك

 ةدمحأ هاور حيحصاا

 القل « لمعلاو دجسملل كباهذ لبق لصبلا وأ موثلا لكأ رذحاو
 : هلي لوسرلا لاق دقف « هتحئارب ءاسلجلاو نيلصملا يذؤت

 دعقيلو ‹ اندجسم لزتعيلو « انلزتعيلف « ًالصب وأ ًاموث لكأ نم )
 «هيلع قفتم» . ( هتيب يف
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 ًاهرك دشأ نيلصملا ضعب نم حوفت يتلا ناخدلا ةحئار نأب الع

 مسجلا ىلع هررضل نيخدتلا ءالعلا مرح دقو « لصبلاو موشلا نم
 : لاقف اهنم ىلاعت هللا رذح يتلا ثئابخلا نم وهو « ناريجلاو لاملاو

 41817 فارعألا» 4 ثئابخلا مهيلع مّرحيو « تابيطلا مهل ليو )»

 «دمحأ هاور حيحص» ( رارض الو ررَض ال ) : يي لوسرلا لاقو

 رذحاف « لاملا فلتيو ءراجلا يذؤيو « مسجلا رضي ناخدلاو

 . بونذلا رئابك نم وهف هبرش
 : سانلا عم ةلماعملا ب ۲

 : لوقي اب لوسرلاف ريخلا نم كسفنل بحت ام سانلل بحأ ( أ )
 . ( هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال )

 «هيلع قفتم»

 : لوقي وك لوسرلاف ءارشلاو عيبلا يف ًاحمس نك (ب)

 « ىرتشا اذإ ًاأحمس « عاب اذإ ًاحمس ًادبع هللا محر )

 «يراخبلا هاور» . ( ىضتقا اذإ ًاحمس « ىضق اذإ ًاحمس

 نمم نوكت ىتح « مهاذأ ىلع ربصاو مهحصناو سانلا طلاخ (ج)

 : هيَ هللا لوسر مهيف لاق

 نم لضفأ . مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي يذلا ملسملا )

 . ( مهاذأ ىلع ربصي الو ‹ مهطلاخي ال يذلا ملسملا

 «حيحص هدانسإو يذمرتلا هاور»
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 : قحلا لوبقو فاصنإلا - *

 قحلا در رذحاو « [صخ وأ ًاريغص ناك ولو « هلئاق نم قحلا لبقإ

 : لاقف لمعلا اذه نم ْهِْل#و لوسرلا رذح دقف «مهراقتحاو سانلا نم

 نإ : ليق ١ ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال)

 ليمج هللا نإ : لاق « ةنسح هلعنو « ًانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا
 «ملسم هاور» 2. ( سانلا ُطْمَعَو « قحلا رطب ربكلا « لالا بحي

 . [ مهراقتحا : سانلا طمغ « قحلا در : قحلا رطب ]

 : أطخلاب فارتعالا - 4

 أطخلاب فارتعالا نإف « هنم رذتعاو ٠ كئطخب فرتعاف تأطخأ اذإ

 : لوقي بي هللا لوسرف « لطابلا يف يدامتلا نم ريخ
 ( نوباوتلا نيئاطخلا ريخو < ءاطخ مدآ ينب لك ) :

 «لوصألا عماج ققحم هنسحو يذمرتلا هاور»

 ءاهنع نوعجريو « مهئاطخأب نوفرتعي نيذلا مه : نوباوتلاو

 . هللا ىلإ نوبوتيو

 : : قحلا لوقو لدعلا - ه

 موقل ةوادعلا كلمحت الو . كئادعأ نيب ولو ًالداع نك ( أ )

 : لوقي ىلاعت هللاف « مهملظ ىلع

 ُبرقأ وه اولدعا اولدعت الأ ىلع موق ناش مكنمرجي الو 9
 «۸ ةدئاملا» * نولمعت اب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو ىوقتلل
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 + كئانقذصأ وأ + كيرانفأ وأ + كفن لغ ولو ىلا لق (ن)
 : لاقف كلذب ىلاعت هللا رمأ دقف

 ىلع ولو هلل ءدهش طسقلاب نيماّوق اونوك اوُنمآ نيذلا اهيأ اي
 « ايب ىلوأ هللاف ًاربقف وأ ًاينغ نكي ْنِإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ

 مب ناك هللا نإف اوضرعُت وأ اوُوْلَت نإو ٠ اولدعت نأ ىوهلا اوعِّتت الف
 ١۳١ ءاسنلا» ا 5 اريبخ كرد

 ١ - نيدلا رماوأل مالستسالا :

 نم قتشم مالسإلا نإف « هرماوأو نيدلا ماكحأل ملستسا

 هل لقعلا نإف ٠ كلقعو كيأرب نيدلا ماكحأ سقتالو ء مالستسالا

 عيمج ريسفت نع زجعيو « لقعلا ءيطخي ام اريثكو « هيلإ يهتني دح
 : هنع هللا يضر يلع لاق كلذل « نيدلا رومأ

 حسملا نم ىلوأ فخلا لفسأ ىلع حسملا ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول»

 « لوصآلا عماج ققحم هححصو  دواد ربأ هاور » . .«هالعأ ىلع

 بابسألا ةفرعم نود عرشلا رماوأ ذفني يذلا وه يقيقحلا ملسملا نإ

 هنأل < ةشقانم نود هدئاق رمأ عيطي يدنجلاك وهف هيلع تيفخ يتلا

 لكما ويرد ب ماسالا عرج امدنعو 5 هنم ملعأ هدئاق نأ ملعي

 ل E اولاسي لو مآل تودلملا

 ائيش مرحي ىل هللا نأ انفرعو ¢ هررض نع ثيدحلا بطلا فشك

 5 هررضل الإ



 : ةيصولا يف لدعلا - ۷

 « مسقو هللا ضرف اهب ضرا لب « هقح ةثرولا نم ًادحأ مرحت ال

 :نيقابلا نود ءيشب هصختن ءةثرولا دحأل ليملاو بحلاو ىوه اب رثأتتالو

 . هلام ضعبب يأ يلع قدصت ) : لاق ريشب نب ناعنلا نع

 هللا لوسر دهشت ىتح ىضرأ ال : [ةحاور تنب ةرمع] يمأ تلاقف

 لوسر هل لاقف ‹ يتقدص ىلع هدهشيل ديب يبنلا ىلإ يأ قلطناف ديب
 هللا اوقتا : لاق « ال : لاق ؟ مهلك كدلوب اذه تلعفأ : يب هلل

 («هيلع قفتم» ) مكدالوأ نيب اولدعاو

 دهشأ ال ينإف « نذإ يندهشت الف : يبي يبنلا لاق ) ةياور يفو

 ةيتاسسلاو ملم رشا ( روج ىلع

 دقحلا حبصأف « مهتيرو ضعبل مهلاومأ اوبتك صاخشأ أطخأ مكو

 مهاومأ اوعاضأو « مكاحملل اوبهذو « ةثرولا نيب دسحلاو ضغبلاو
 . أطخلا اذه ببسب نيماحملل

 : راجلا قوقح - ۸

 هاذأ نم ةه لوسرلا رذح دقف « ًالعف وأ الرق راجلا ىذأ رذحإ

 يذلا : نمؤي ال هللاو ء نمؤيال هللاو ء نمؤي ال هللاو ) : لاقف

 «يراخبلا هاور» ( هقئاوب هراج نمأي ال
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 ( هراج ذؤي الف .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) : ةي لاقو

 «يراخبلا هاور»

 رشقك كناريج مامأ ايس الو « سانلا قيرط يف خاسوألا مرت ال

 ترسك ًالجر فرعأو ؛ ةراملا يذؤت يتلا امهريغو خيطبلا وأ ٠ زوما

 . شارفلا يف رهشأ ةتس ىقبو « زوملا ةرشق ببسب هلجر
 نال نارا س الو ساحبلا قيربط نع ئذآلا ليوم نأ لوا

 «هيلع قفتم» .( ةقدص قيرطلا نع ىذألا طيبتو ) : لوقي ةي لوسرلا
 ‹ هتبيصم يف هساوو « هروعش عارف ةبيصمب كراج بيصأ اذإ

 « ايلاع عايذملا توص عفرت الو « هنزح فيفختل هدعاسو

 « ناريجلا ةحارل ًانيمأت مهتاوصأ عفرب كفويضو كلهأل حمست الو

 اهنم لك جاتحي يذلا بعتملا»و ٠ ضيرملا مهنم ناك اذإ يس الو

 . ةحارلاو مونلا ىلإ

 : دعولاب ءافولا - ٩

 متيو . ددحملا هتقو يف كدعوب فوأف ًالفط ولو ًاناسنإ تدعو اذإ

 عفد وهو « نوبرعلل ةجاحالو « دعولاو قافتالا درجمب ءارشلاو عيبلا

 اذإو . قدص لاق اذإ نمؤملاف « عيبلاب ءافولل ًاناض لاملا نم ءيش
 ےس ر 0 5

 نم ةفصب فصتا دقف « هدعوب فلخأ نَم ٌلكو « فر َدَعَو

 اذإ : ثالث قفانملا ةيآ ) : لب لوسرلا لوقل « نيقفانملا تافص

 « بلع قضم » ( ناخ نمتؤا اذإو ‹ فلخأ دَعَو اذإو بدك َتَدَح
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 ٠ - ضيرملا ةدايع بادآ :

 ضيرملا ناك اذإ اميسالو ‹ ضيرملا ةدايع يف مالسإلا بغر دقل

 لاق هب هللا لوسر نعف .ًاراج وأ ًابيرق :
 ) يندعت ملف ثضرم مدآ نبا اي : ةمايقلا موي لوقي لجو زع هللا نإ «

 نأ تملع امأ : لاق ؟ نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك براي : لاق

 (هدنع ينتدجول هتدع ول كنأ تملعامأ «هدعت ملف ضرم ًانالف يدبع

 «ملسم هاور»

 ضيرملا ةدايع بادآ نمو :

 ) ضيرملا جعزت ال ىتح « ةريصق ةرايزلا نوكت نأ ( أ «٠ ناك اهبرف
 ناك اذإ الإ ةجاح ءاضق وأ مون وأ ةحار ىلإ ةجاح يف

 كب سنأي .

 هضرم ةصق هنم بلطت ال نأو « هدنع مالكلا رثكت ال نأ (ب)

 رورسلاو حرفلا ضيرلا بلق ىلإ لخدُت نأ (ج) ٠ هلمأ يف ديزتو

 مدقت يف هنأو ءافشلاب .

 ) هل وعدت نأو ء روهط « كيلع سأبال : ضيرملل لوقت نأ ( د

 لوسرلا لاق دقف « ءافشلاب 82 :

 ) تارم عبس هدنع لاقف « هلجأ رضحب مل ًاضيرم داع نم :
 الإ . كيفشي نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ

 «ىبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصا ) هللا هافاع
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 ١ رظنلا بادآا- :

 ينزت نيعلا نإف ‹ اهنع كرصب ضغف « ةرفاس ةأرما تيأر اذإ «
 لوقي يي هللا لوسر اذهو هللا مرح ام ىلإ ا نينيعلا انزو :

 (ةيناثلا كل تسيلو « كل ىلوألا نإف «ةرظنلا ةرظنلا عبتُت ال يلعاي)

 («عماجلا حيحص ف ينابلألا هنسحو هريغو دمحأ ماورلا

 تنك اذإف : ةمادنو ةرسح الإ كديفت نل ةرظنلا هذه نأ ملعاو

 ًاجوزتم ٠ ريغتت كسفن نإف . كتجوز نم.لمجأ ةأرما ىلإ ترظنو
 رظنلا لبق تنك دقو كتجوز عم عازنلاو مهلا كبيصيو < كتجوز عم

 كتجوزب ًايضار ًارورسم .
 يف كرحي دق ةيبنجألا ةأرملا ىلإ كرظن نإف « ًابزعأ لبق تنك اذإو

 ةشحافلا باكترا ىلإ ناطيشلا كقاس ابرو « ةوهشلا كسفن «

 لاقف نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ كلذل :

  3 3كلذ مهجورف اوظفحيو « مهراصبأ نم اوُضغي نينمؤملل
 رونلا» € نوعنصي اهب رب رج هللا نإ مم ىكزأ ٠۳١

 لك لوسرلا لاقو :

 «ملسم هاور» (ءاسنلا نم لاجرلا ىلع ِّرَضأ يدعب ةنتف ثكرتام)

  - ۲ةحيصنلا بادا :

 لاقف ةحيصنلا ىلإ ة5 يبنلا دشرأ دقل :

 ) نيدلا  : eهباتكلو هلل : لاق ؟ هللا لوسراي نمل ليق

 «ملسم هاور» 5K مهتماعو نيملسملا ةمئألو . هلوسرلو
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 ريبكلا يبرملا نم اهذخأن « اهتاعارم بجي بادآ اه ةحيصنلا نكلو
 : ل دمحم انديس

 : لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نعف ()

 ماقف « يبارعأ ءاج ذإ « ةي يبنلا عم دجسملا يف نحن اننيب )
 لاقف ءهم هم : يَ هللا لوسر باحصأ لاقف دجسملا يف لوبي

 : ای هللا لوسر

 لک هللا لوسر نإ مث « لاب ىتح هوكرتف « هوعْد هوِسرْزُي ال
 وحلا اك CaS E هل لاقف هاعد

 : لاق « نآرقلا ةءارقو ةالصلاو « هللا ركذل يه (نإ « رذقلاو

 ( هيلع هّنَسف « ءام نم ولدب ءاجف موقلا نم ًالجر رمأو

 «ملسم هاور) [هيلع هبص : : يأ]

 : لاق يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع ملسم ىور (ب)

 : تلقف ءموقلا نم لجر سطع ذإ لاب يبنلا عم يلصأ انأ امنب»
 هامأ لكثاو : تلقف «مهراصبأب موقلا ينامرف « هللا كمحري

 E دريسرشي ارساتعم 11 ند ةررطت مخاد

 لوسر ىلص الف «تكس ينكل يننوتمصي مهتيأر الف «مهذاخفأ
 [يلعت نسحأ هدعب الو هلبق العم ت تيأرام يمأو يبأبف ٠ ةَ هللا
 : لاق مث « ينمتشالو ينبرضالو ينربنام هللاوف « هنم
 يه اهنإو ٠ سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصيال ةالصلا هذه نإ )

 «ملسم هاور» ( نارقلا ةءارقو ريبكتلاو حسيبستلا

 . هورضتف هلوب هيلع اوعطقت ال (۱)



 ناذئتسالاو ةرايزلا بادا نم

 ريغ ًانويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هللا لاق س ١

 مكلعل مكل ريخ مكلذ اهلهأ ىلع اومَّلتو اوسنأتست ىتح مكتوسيب
STنا  

 ‹ ميلع نولمعت اهب هللاو مكل ىكزأ وه اوعجراف اوعجرا مكل ليق
 ا كو ملا مام

 («7 517-9 رونلا» # نومثكتامو نودبتام

 : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 (ريثك نبا هركذ» . ناذئتسالا : سانئتسالا

 يف كلذو نيتمؤملا داع اع هلا تدآ ةيعرتش م
 يأ اوسنأتسي ىتح مهتويب ريغ ًاتويب اولخدي ال نأ مهّرمأ ناذئتسالا
 تارم ثالث نذأتسي نأ يغبنيو «هدعب اوملسيو لوخدلا لبق اونذأتسي
 نيح ىسوم ابأ نأ حيحصلا يف تبث ابك فرصنا الإو هل نأ نإف

 عمسأ ملأ : رمع لاق مث فرصنا هل ندو ملف ًاثالث رمع ىلع نذأتسا
 دق هودجوف هويلطف < هل اونذئا ؟ نذأتسي سيق نب هللادبع توص

 . تنذأتسا ينإ : ss لاق كلذ دعب ءاج الف ءبهذ

 رقي و يبنلا تعمس ينإو « يل نذؤي مو ًاثالث
 «هيلع قفتم» رمی ل لوب مما یاسا تاس ت

 بهذف < ًابرض كتعجوأ الإو ةنيبب اذه ىلع ينيتأتل : رمع لاقف

 الإ كل دهشي ال : اولاقف ء رمع لاقام مهل ركذف راصنألا نم ألم ىلإ
 : لاقف كلذب رمع ريخأف يردخلا ديعس وبأ هعم ماقف « انرغصأ
 «۲۷۸ /۳ ريثك نبا ريسفت رظنا» . قاوسألاب قفصلا هنع يناهأ
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 ثيدحلاو تايآلا دئاوف نم

 ء اهلهأ نم نذاتسي نأ لبق تيبلا لخدي ال نأ رئازلا ىلع -

 . هلوخد يف ةبغرو ًالوبق دجيو
 : الئاق ةيحتلاب مهروزي نم أدبي نأ رئازلا ىلع دلال

 : ىلاعت هللا لوقل « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هللا دنع نم ةيحت مكسفنأ ىلع ىلع اومّلسف ًاتويب متلخد اذإف »

 611 روتلا» 4 ةبيلع كراس
 لوسر ىلع مالسلا : لقف دجسملا تلخد اذإ : دهاجم لاق ل ۳

 سيل اتيب تلخد اذإو « مهيلع ملسف كلهأ ىلع تلخد اذإو « هللا

 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا : لقف دحأ هيف

 ٠٠٠١« /؟ريثك نبا ريسفت رظنا» . هيلع درت ةكئالملا نأ : ةدانق دازو

 ملست ةملسملا ةأرملاف ءءاسنلاو لاجرلا نيب مالسلا ظفل يف قرف الو

 اهتوخإك اهيلع نيمرحملا لاجرلا نم اهيراقأ ىلعو ءاسنلا ىلع
 حس ءاسنلا ىلع ملسي لجرلاو ؛مهدالوأو

 ةداع يه امك نذإ نود دحأ ر اد ىلإ لوخدلا ةأرملل زوجي ال - ٤

 ةولخلا عقتف ٠ تيبلا يف هدحو لجرلا ناك برف « ءاسنلا ضعب

 هلهأ عم امئان وأ ًانايرع ناك ابرو ٠ ةمرحملا

 نأ اشم مهيصوتق بذكلا كدالوأو كلهأ دوعت نأ رذحا س ه

 نأ ردجألاو < رادلا يف تنأو (دوجوم ريغ) : بابلا قد اذإ اولوقي

 ‹ ةرخآلاو ايندلا يف ريخ كلذف 3 ًالوغشم تنك اذإ جورخلا نع رذتعت
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 : ىلاعت هللا لوقل رذعلا لبقي نأ رئازلا ىلعو

 270 رونلا» 2 مكل ىكزأ وه اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو )ل
 : ۾ هرصب E4 « ناذعتسالا نيح رادلا لخاد ىلإ هرصب دحي نأ رئازلل زوجيال -

 : رظنلا لجأ نم لعج نذإلا نأل

 لح دقف « مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم ) : ةي لوسرلا لاق
 «ملسم هاور» ( هنيع.اؤقفي نأ مه

 ء ههجو ءاقلت نم بابلا لبقتسي ل موق باب ىتأ اذإ ب ناكو
 : لوقيو ءسيألا وأ نميألا هنكر نم هنكلو

 ؛دمحأ هاور حيحص» ( مكيلع مالسلا . مكيلع مالسلا (

 هدالوأ دحأ وأ . هبحاص هيف دجوي ال ًاتيب لخدت ال -۷
 : ىلاعت هللا لوقل روكذلا نم نيدشارلا

 € مكل نذؤي ىتَح اهولخدت الف ًادحأ اهيف اودجت مل ْنِإف ل
 47م رونلا»

 لاخلاو معلا ةنباو ةجوزلا تخأك ةيبنجألا ةأرملا نذإب ةربع الو

 . خألا ةجوزو « ةلاخلاو

 تيبك براقألا ةرايز دنع لوخدلا لبق ناذئتسالا بجي - ۸

 : كتاوخأ ىلع نذأتست نأ ةنسلا نم ىتح «كلاخو كيخأو كمع

 سابع نبا نع ربخي حابر يبأ نب ءاطع تعمس : جيرج نبا لاق
 : ىلاعت هللا لاق « سانلا نهدحج تايا ثالث : لاق

 ٠٩۱۳ تارجحلا» مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ
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 هلك بدألاو « ًاتيب مهمظعأ هللا دنع مهمركأ نإ : نولوقيو : لاق
 يرجح يف ماتيأ يتاوخأ ىلع نذأتسأ تلق : لاق : سانلا هدحج دق

 ٠ ىبأف يل صخريل هيلع تددرف < معن لاق ؟ دحاو تيب يف يعم

 ةجوز امأ .نذأتساف لاق « ال تلق ؟ ةنايرع اهارت نأ بحتأ : لاقف
 يف نهادحإ عم ةولخلا زوجت الف « ةجوزلا تخأو لاخلاو معلاو خألا

 : ول هللا لوسر لاق . ةليزتم وأ « ةفوشكم اهتيؤر الو « دحاو تيب

 لوسراي : راصنألا نم لجر لاقف « ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ )

 . ( توملا : ومحلا : لاق ؟ ومحلا تيأرفأ « هللا

 «يراخبلا هاور» [هبيرقو جوزلا وخأ : ومحلا]
 كتوصب مهملعأو « كلهأ ىلع ملسف ٠ كتيب تلخد اذإ - 9

 ملسف كلهأ ىلع تلخد اذإ) : هللادبع نب رباج لوقل كلوخد لبق

 (ريثك نبا هركذ» ( ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت مهيلع

 باببلا ىلإ ىهتناف « ةجاح نم ءاج اذإ دوعسم نب هللا دبع ناكو)
 . (ههركي رمأ ىلع انم مجهي نأ ةهارك قزبو حنحنت

 «حيحص هدانسإ : لاقو هريسفت يف ريثك نبا هركذ#

 رود ىلإ موحد دنع اونذآتسي نأ رغصلا ذنم كدالوأ دوع ساد

 . مهيراقأ نم اوناك ولو مهريغ
 لزنملا بحاص ناك اهبرف . ةريصق كترايز نوكت نأ نسمي ل١1

 : نينمؤملا بطاخي ىلاعت هللا لاق .ًالوغشم ناك وأ دعوم ىلع

 يذؤي ناك مكلذ نإ .ثيدحل نيسنأتسمالو اورشتناف متمعط اذإف »

 م



 «07 بازحألا» € قحلا نم ييحتسيال هللاو ٠ مكنم ييحتسيف ّيبنلا
 ءاسنلا بجتحي ىتح هريغك نذأتسي نأ ىمعألا رئازلا ىلع -١؟ |

 . هيك يبنلا دنع تنك : تلاق ةملس مأ نع «ةمرحم هب ةولخلاو «هنم

 انرمأ نأ دعب كلذو « هيلع لخد ىتح موتكم مأ نبا لبقأف «ةنوميمو

 : هللا لوسراي انلقف « هنم ابجتحا ) : اَب هللا لوسر لاقف .باجحلاب
 « اهتنأ ناوايمعقأ : لاقف !؟ هرصبن الو انرصبي ال ىمعأ سيلأ

 «يوق هدائسإ رجح نبيا لاقو ٠ يذمرلا هاور» ( هنارصبت الأ

 ‹ هنم نذإ نود هتلاسر وأ كيخأ باتك ىلإ رظنلا زوجي ال ١-
 و

 . رس هيف ناك ابرف
 ؟ ناذئتسا نودب لوخدلا حابي ىتم

 لافطأ ذاقنإك راد يف ديدش ءىجافم رمأ ضرع اذإ - ١

 . ناذئتسا نودب ا لام وأ « مهريغو

 : ةينآلا نكامألا ىلإ نذإ نودب لوخدلا زوجي - ؟
 ةدعملا تويبلاو « نورفاسملا اهب لزني ىتلا تاناخلاو « قدانفلا

 نكامألا نم اهريغو «دجاسملاو ا الا

 : ىلاعت هللا لاق . ةماعلا

 4 مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ ًاتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل ظ

 479 رونلا»



 عورشملا ناذئتسالل حيحصلا قيرطلا

 ١- فطلب بابلا قدت نأ كيلعف « دحأ ةرايز تدرأ اذإ ‹

 حتف نيح تيبلا لخاد ىرست ال ىتح بابلا نيمي ىلع ًافقاو ربصاو
 قذف ء دحأ دري مل نإف « اهيلإ رظنلا مرحي ةأرما جرخت دقف « بابلا

 نذإلا اهدعب نوكي ةثلاث ةرم مث « لهمتو « ةيناث ةرم بابلا .

 « هل نذؤي ملف ًاثالث مكدحأ نذأتسا اذإ ) : اب لوسرلا لاق

 هيلع قفتم» . ( عجريلف

 يهتني ام رادقمب ةيناشلاو ىلوألا ةقدلا نيب راظتنالا لضفي ۲

 ةيوق تاقدلا نوكتال نأو « يلصي ناك نإ هتالص نم رادلا بحاص
 . جاعزنالاو فوخلا ببست ةعباتتم

 كمسا ركذاو «نالف» : لقف ؟ اذه نم كل ليق اذإو - ۳

 :تنأ نم اهب فرعت الف “انآ لقتالو «فرعت ىتح كتينكو حيرصلا
 : لاق هنع هللا ىضر رباج نع

 : تلقف ؟ اذ نم : لاقف « بابلا تققدف <« © هلي يبنلا تيتأ )
 «هيلع قفتم» (اههرك هنأك ءانأ . انأ ةه لاقف ءانأ

 اها فرعي ال ةظفللا هذه: نال كلذ. رك انو : ك نبا لاف

 دحاو لكف الإو « اهب روهشم وه يتلا هتينك وأ همساب حصفي ىتح
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 وهو . ٍناذشتسالا نم دوصقملا اهب لصحي الف < انأب هسفن نع ربعي

 «۲۷۹ /۳ج ريسفتلا» . ةيآلا يف هب رومأملا سانئتسالا

 اوبيجت وأ « بابلا اوحتفي نأ كتانبو كتجوزل حمست ال - ٤

 ءدحأ كانه نكي مل نإف كنايبص دحأ وأ تيبلا يف تنك اذإ فتاهلا

 درلاو ٠ يبنجألا نهاري العل بابلا ءارو نم ءاسنلا دري نأ سأب الف

 ةت ف نبل اند ترهل كوكي ناو 9 هرمز لک وكي

 لوقل توصلاب نتتفيو « عماسلا باجعإ ريثي الل ‹ عوضحخو
 : ىلاعت هللا

 * ضرم هبلق يف يذلا ٌممطيف « لوقلاب نعضخت الف #
 «۳۲ بازحألا»

 هللا نأل ءبابلا قدي نم ىرتل بابلا حتفت نأ ةأرملل زوجي الو

 : لوقي ىلاعت

 رهطأ مكلذ «باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم نهومتلأس اذإو #
 «07* بازحألا» © نيبولقو مكبولقل

 nl a داع
 تاي تو ح2
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 براقألاو مدخلاو دالوألا ناذئتسا

 : ىلاعت هللا لاق

 نيذلاو مكنايأ تكلم نيذلا مكنذأتسّيِل اونمآ نيدلا اأ اي ل

 نوعسّضت نيحو رجفلا ةالص لبق نب ٍتارم ٌتالث مكنم مّلحلا اوعي ل

 « مكل ٍتاروع ثالث ء ءاسشعلا ةالص دعب نمو « ةريهظلا نم م مكبايت

 ىلع مكضعب مكيلع نوفاّوط نهدعب ٌحانُج مهيلع الو مكيلع سيل
 ( ميكح ٌميلع هللاو تايآلا مكل هللا نّيبي كلذك « ضعب

 ٠0۸ رونلا ةروس»

 براقألا ناذئثتسا ىلع تلمتشا تايآلا هذه : ريثك نبا لاق

 امم مهمدخ مهنذأتسي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا رمأف : ضعب ىلع مهضعب

 : لاوحأ ةثالث يف ملحلا اوغلبي مل نيذلا مهحلافطأو « مهنايأ تكلم

 نونوكي كاذ ذإ سانلا نأل ( رجفلا ) ةادغلا ةالص لبق نم - ١

 . مهشرف يف ًاماين
 هبايث عضي دق ناسنإلا نأل ( ةريهظلا نم ) ةلوليقلا تقو - ۲

 . ةلاحلا كلت يف هلهأ عم

 مدخلا رمؤيف « مونلا تقو هنأل « ءاشعلا ةالص دعب نمو ح ۳
 « لاوحألا هذه يف تيبلا لهأ ىلع اومجي الأ لافطألاو راغصلا
 . لاوحألا نم كلذ وحن وأ « هلهأ عم لجرلا نوكي نأ ىشخي امل

 مكنيكمت يف مكيلع حانج الف لاوحألا هذه ريغ يف اولخد اذإو

 . لاوحألا كلت ريغ يف ًائيش اوأر نإ مهيلع الو ٠ مهايإ
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 اونذأتسي نأ مهيلع بجو ( غولبلا ) ملحلا لافطألا غلب اذإ - ؛
 27037 /7 ج ريثك نبا ريسفت رظنا» . لاح لك ىلع

 هذه مدخلاو نيغلابلاو لافطألا اوملعي نأ ةيبرملاو يبرملا ىلع : لوقأ

 مهئابآ تويبل مهوخد دنع مالسإلا اهب ءاج يتلا ةيعاتجالا بادآلا

 مهل زوجي الام مهلهأ نم اوريال ىتح «مهقالخأ ىلع ًاظافح كلذو

 ميلعتب ةيمالسإلا دالبلا يف مالعإلا يف نولوئسملا ماق ول اذبحو ءهتيؤر
 «مهقالخأ مهيلع اوظفحيف «تالجملاو زافلتلا يف بادآلا هذه دالوألا

 طالتخالاو «تايرغملا هذه زافلتلا يف ىري دلولا دجن نأ فسؤملا نمو

 دسفت ىتلا ةيسنجلا تالسلسملا نم كلذ ريغو « ءانغلاو صقرلاو

 ا نأ تاهمألاو ءابآلا ىلعو «فارحنالا يف ديزتو ٠ قالخألا

 ٠ فيلاكتلاو روهملا يف اولاغي الف «جاوزلا ىلع تانبلاو نينبلا
 قتاع لقثت يتلا فيراصملا نم اهريغو « حئابذلاو « تالفحلاو

 . يرسلا ءاغبلا اوبلط ابرو ٠ يعرشلا جاوزلا نع نوبغريف «بابشلا

 روهملا ريسيتو جاوزلاب ءابآلا اوبلاطي نأ تانبو نينب نم ءانبألا ىلعو
 ظفحيو تايرغملاو دسافملا نع مهفرصي يذلا يعرشلا جاوزلل ًاعيجشت
 . مهفرشو مهنيدو مهتحص مه

 25 2-2 2 دا داع
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 مك

 یوا يري یج
 یی وزا ؛ چو ےک

 ةملعملاو ملعملا بادأ نم

 : يلي ام سردلا يف اوعاري نأ ةملعملاو ملعملاب نسحي

 مالسلا : ظفلب هلوخد نيح بالطلا ىلع مالسلا ءاقلإ ١-

 ‹ ريخلا حابص : لثم اهريغ زوجي الو « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 «هريغو اذه لاقي نأ زوجي مالسإلا ةيحت دعبو ؛عرشلا يف اهدورو مدعل

 ظفلب مالسلا در ىلإ بالطلا رظن هجوي نأ ملعملا ىلعو
 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

 لوخد دنع تابلاطلاو بالطلا مايقب ةملعملاو ملعملا حمسي ال نأو

 .هبجاوو ملعملا ةلاسر يف مدقتملا يهنلل سردلا

 لوسرلا لوقل مستبم هجوب ةبلطلا ىلع ةملعملاو ملعملا لابقإ - ١"
 «هريغو يذمرتلا هاور حيحص» ( ةقدص كيخأ هجو يف كمسبت ) : ةا

 اهب حتتفي هي لوسرلا ناك يتلا ةجاحلا ةبطخب سردلا ءدب -- ٣

 : اهصنو همالك

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ
 .هل يداه الف للضُي نمو . هل لضم الف هللا هدب نم انلامعأ تائيسو

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو ‹ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشأو

 «ملسم هاورا .ةبطخلا رخآ ىلإ . .دعب امأ . .هلوسرو

 بلاطلل لوقيف : بالطلا عم بيطلا مالكلا لامعتسا - ٤

 ءىطخملا بلاطلل لوقيو «٠ كيف هللا كراب «٠ تنسحأ : نسحملا

- 0 



 : لوقي ةي لوسرلاف ٠ كادهو هللا كحلصأ

 «هيلع قفتم» (ةقدص ةبيطلا ةملكلاو)

 بالطلا نأل « ءازهتسا وأ حيرجت هيف يذلا مالكلا بانتجا  ه
 . ءيسلا مالكلاو « بيطلا مالكلا ملعملا نم نوملعتي

 نيذلا وأ ٠ مهسورد ريغب نيلغاشتملا وأ نيمئانلا ةبلطلا هيبنت - 5

 . كلذ ريغو ٠ مهضعب عم سردلا يف نوملكتي
 لبق لاؤسلاب بلاطلل حمسي الف ٠ سردلا يف ةلئسألا ميظنت -- ۷

 . هلاؤس نع باجي الو «نذإلا بلط

 اهملعتيل ةيمالسإلا بادآلا تالعملاو نيملعملا ةاعارم - م

 نم هل لقيلو هللا دمحيلف ملعملا سطع اذإف «تابلاطلاو بالطلا
 حلصيو هللا مكيدهي :سطاعلا بيجيف « هللا كمحري : هبناجب

 : لقي الو « همف ىلع ىرسيلا هدي عضيلف ملعملا بءاثت اذإو ٠ مكلاب
 : لاقف كلذ نع ةي لوسرلا ىبن دقف (اه ءاه)

 لخدي ناطيشلا نإف « هيف ىلع هدي عضيلف مكدحأ بءاثت اذإ )
 «هيلع قفتم» . ( بؤاثتلا عم

 نأو «مهسابل يف ةفاظنلا اوعاري نأ تاملعملاو نيملعملا ىلع - 4

 لوسرلا لوقب المع ربكت نودب ليمج رهظمب بالطلا مامأ اورهظي
 : ليق ١ ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنحلا لخدي ال ) : ةي

 هللا نإ لاق . ةنسح هلعنو « ًانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ
 «ملسم هاور» ٤ سائلا طمع قحلا رطب : ريكلا « لاجل بحي ليمج
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 اهيف «ةطلتخم ةسردم يف اوناك اذإ تاسردملاو نيسردملا ىلع ٠-

 اك مالسإلا ميلاعتل فلاخم وهو  ةبلطلاو نيملعملا نم ثانإلاو روكذلا

 مهئارو نمو .مهمامأ بالطلا اوعضي نأ هيلع مرداس وي
 بالطلا اوهبني نأ نيسردملا ىلعو « لكاشملا ثودحل ًابنجت «تابلاطلا

 دصقب الإ نهعم مالكلا زوجي الف « تابلاطلاب ظالتخالا مدع ىلإ

 نطلتخي الأ تاسردملا ىلعو ٠ باجح ءارو نمو ةولخ نودبو ةحيصنلا

 نهفافعو نهفرش ىلع ًاظافح لزعنم ناكم يف نسلجي نأو « نيسردملاب
 نينبلا سرادم لصفت نأ ةيبرتلا ةرازو بجاو نم ناكو ءطالتخالا نم

 لصفلا ةيدوعسلا تقبط دقو « مالسإلا ميلاعتب المع تانبلاو

 تابلاطلا ميلعت ىلع فارشإلل « تانبلا ميلعت ةسائر تأشنأو تحجنف

 لصفلاب بالطلا لكاشم نم تابلاطلا تظفحف « لحارملا عيمج يف

 : ليق امك الإ ةطلتخملا سرادملا لثم امو . اههنيب

 هل لاق مث ًافوتكم ميلا يف هاقلأ
 ءاملاب لتبت نأ كلايإ كايإ

 - ال



 یخ یھ لج

 تابلاطلاو بالطلا بادأ نم

 : سردلا يف ةينآلا بادآلا ةاعارم تابلاطلاو بالطلا ىلع

 يف مهعفني ام ةبلطلا ناملعي اههنأل ٠ ةملعم او ملعملا مارتحا - ١
 امهريقوتب ج لوسرلا ىصوأ دقو ءانس ربكأ امهو «مهايندو مهنيد

 « انريغص محرسو « انريبك لج مل نم انم سيل ) : لاقف امهمارتحاو
 «دمحأ هاور نسح# ( هقح ان اعل فرعيو

 ةسردملاو سردملاو ٠ ةملعم او ملعملا هيقلي ام ىلإ تاصنإلا - ۲
 . سردلا نم ةدافتسالل

 ءًائداه سردلا ىقبي ىتح « نذإب الإ سردلا يف ملكتلا مدع - *

 . ىضوف هيف سيل
 ىلع ًاظافح . اهنم راثكإلا مدعو « ةلئسألا يف ناذئتسالا س ٤

 . هعايض مدعو < سردلا تقو

 ةحيصنلاو هيجوتلا لوبقو ٠ ةملعملاو ملعملا رمأ لاثتما - ه
 . هللا ةيصعمب ارمأي ملام « اهنم

 . هنم ةدافتسالل سردلا ةدام ريغب لاغتشالا مدع س 5

 . سردلا يف مونلا مدعو ءسردملا هيقلي امل ماتلا هابتنالا ا
 صاخ رتفد ىلع سردلا يف ةماهلا طاقنلا ليجست س ۸

 . اهظفحو اهتعجارمل
 لبق نذأتسي نأ هيلعف سردلا رخأتم بلاط لحد اذإ - 4

 . هناوخإ ىلع ملسي مث ٠ هلوخد
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 اهيف «ةطلتخم ةسردم يف اوناك اذإ تابلاطلاو بالطلا ىلع - ٠

 يذلا مالسإلا ميلاعتلو ةرطفلل فلاح اذهو  تاسردملاو نوسردملا

 عقاو رمأ فسؤملا نم اذهو «نينبلاب طالتخالا نم تنبلا فرش ظفحي

 e لفرع نيملسملا دالب نم ريثك يف

 . ءيذبلا مالكلا نهوعمسي الو . نهعم اوجرخيالو ٠ تابلاطلاب

 ىلإ بالطلا رظن نأ نحت نه ابلاط اتلان ولو“. قهنع ودر

 كلذ ضفرل اهوبشم ًامالك اهوملكي وأ . اهعم اوحزميو « كتخأ
 ‹ نيهتاوخأل بالطلا هبحي ال كلذكو « اه اولوقي نأ ىضرأ ال : لاقو

 نع ندعتبيو « راقولاو يعرشلا باجحلا نمزتلي نأ تابلاطلا ىلعو

 ‹ نهتعمسو نهفرش ىلإ ءيسيام بالطلا نم نعمسي الشل بالطلا
 جاوزلل بطخت نيح ةاتفلا ىلع كلذ رثؤيو

 نأ زوجي الف «بالطلا نم نبجتحي نأ تابلاطلا ىلع كلذك ١-

 ةطسوتملا ةلحرملا يف (يسالو « اههجو وأ اهردص وأ اهرعش فشكت

 رطعلاو لحكلاو ةنيزلاو غابصألا عضو اهل زوجيالو ءةيعماجلاو ةيوناثلاو

 مرحي وهف رطعلا امأو « تيبلا يفو جوزلل نوكي اذهو « اهريغو
 2 لوس لا لوقل كينلا قم وهجر ر قلع اج الا نع

 اودجيل موق ىلع ترمف « تجرخ مث « ترطعتسا ةأرما اهيأ )
 ادمحأ هاور نسح» ( ةينار نيع لكو ةينار يهف اهحير

 تكا



 بناجألا لاجرلاو بالطلا ةحفاصم تابلاطلل زوجي ال كلذك

 :ولو لوسرلا لوقل « نهفرشو نهتعمس ىلع نظفاحيل
 نأ نم هل ريخ ديدح نم طيخمب مكدحأ سأر ين نعطي نأل )

 «هريغو يناربطلا هاور حيحص» ( هل لحت ال ةأرما سمي
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 ةيعاد ملسملا ملعملا

 e «نيملعملا هناوخإ نيب ةيعاد نوكي نأ 0 مدلول

 5 : ىلاعت هللا لوقب لمع ؛ ا ا 57 ل 00

 اوًضفنال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو مهل تنل هللا نم ةمحر ابف

 تمزع اذإف رمألا يف مُهرواشو مهل رفغتساو مهنع ٌفعاف كلوح نم
 «۱۵۹ نارمع لآ» ( نيلكوتملا ُبحي هللا نإ هللا ىلع لكوتف

 «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ ٌعدَأ 8 : ىلاعت هلوقو
 ٠١١« لحنلا ةروس» * نسحأ يه يتلاب مهداجو

 . نيملسملا ريغو نيملسملا لمشي ةيآلا هذه يف لادحلاو

 ‹ ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مالسإلا ىلإ مهوعدنو ىنسح اب مهلماعنلف

 : ىلاعت هللا لوقب المع نسحلا لادجلاو

 اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو 00

 دحاو مكفإو انْهإو مكيلإ لزنأو انيل إ لزنأ يذلاب مآ اولوقو )2 مهنم

 485 توبكنعلا» 4 نوملسم هل نحنو

 -١هم6ه-



 صصقلا هذه كيلإف ةيماسلا ةينآرقلا ءىدابملا هذه ًاقيبطتو
 . ةيعقاولا

 ينارصن ملعم ةسردملا يف ناكو « (ملعم ةيروس يف ايدق تنك - ١

 نأ يف يعم قفاوت له :هل تلقو فطلب هتشقانف (تدوج) همسا

 ىسيعب نمؤي ملسملا نإ : هل تلق معن لاقف ؟ ةوخإ مهلك ءايبنألا

 انأف ٠ ميركلا نآرقلا يف اهمساب ةروس اه ميرم همأو « مالسلا هيلع

 لوسسر ىسيغ نأو. هللا :لوسر ادم ناو هلا آلإ هلإ ال نأ دهن

 « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هّلِإ ال نأ دهشأ انأو : يل لاقف « هللا

 . مالسلا هيلع ىسيعب كناعيإ ىلإ ةفاضإلاب ةي دمحمب

 هل ركذأ تنكف « ينارصن بلاط اهيف ةسردم يف مَّلعُأ تنك - ۲

 يف تءاج يتلا ميرم همأو مالسلا هيلع ىسيع نع صصقلا ضعب

 « ةنايدلا سرد يف روضحلا ىلع موادي أدبو ينبحأف «ميركلا نآرقلا

 سرد ظفحي ناكف « ملسم ريغ هنأل سردلا نم جورخلا يف قحلا هلو
 هب رعش ىتح «كلذ ىلع هعجشأ تنكو « نيملسملا بالط لبق نآرقلا

 . [لظو هنم ًابصعت ةيمالسإلا ةيبرتلا سرد روضح نم هعنمف هوبأ

 نم هعمسي امل هبحيو سردلا مزالي ناكو « ةيمالسإلا ةيبرتلا مهسردأ

 .ةددعتم ةلئسأ ينلأسيو « مهل نيملسملا مارتحاو ميرمو ىسيع صصق
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 نأ نيملسملا ريغ نم هعم دجو اذإ ملسم لك بجاو نإ - ٤

 ىلإ مهوعدي مث « مالسإلا نساحم مهيريل مهعم هتلماعم نسحي
 ةالصلل هتوعدف « قدنفلا يف زوردلا نم الماع تيأر دقو « مالسإلا

 ين اهيلع موادي أديف ء ةالصلاو ءوضولا هتملعف « هلهجل رذتعاف

 باب يلع عرقي ناكو . دجسملا يف سوردلا عمسيو « دجسملا
 . ةعامجلا ةالصل ةفرغلا

 ءهبالط اهملعيل ةي لوسرلا ةريسب ًالاع نوكي نأ يبرملا ىلع - ه

 . مهل ةميظع اهتيمهأ نأل
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 ةوبنلا دهع ىف ةيمالسإلا ةلودلا تماق فيك

 هب نماف « ةكم يف هتوعد ةه لوسرلا أدب : ةوعدلاب ءدبلا - ١

 . مهددع دادزا مث «ليلق رفن

 ةعامج نوكي نأ ايب لوسرلا عاطتسا دقل : ةعامجلا نيوكت - ۲
 ال) ةملك يف لثمتي يذلا ءديحوتلا ىلع ةعامجلا هذه ىبر دقو ءةكم يف

 ةلطابلا تادوبعملا نأل (هللا الإ قحب دوبعم ال) اهانعمو (هللا الإ هلإ

 زع هلوق ليلدلاو « ىلاعتو هناحبس هللا وه قحب دوبعملاو « ةريثك
 : لئاق نم

 هنود نم نوعدي ام نأو حلا وهم هللا نأب كلذ ل
 1Y» جحلا ةروس» 4 لطابلا ومه

 : لاقف ةدابعلا عاونأ نم مهم عون نع ةي لوسرلا ربخأو

 (حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاوراا ( ةدابعلا وه ءاعدلا )

 نيكرشملا نم هيقل امم هتعامج عم ءالبلا عاونأ ةا لوسرلا لمحت دقو
 .رصنلا ىتح ربصلاب مهرمأو «ةكم يف

 أدب ءةكم يف ةملسملا ةعامجلا نوك نأ دعب : ةعامجلا عيسوت س ٣
 مهاعدو . جحلا مايأ مهب لصتاف « ةنيدملا يف ىرخأ ةعامج نع ثحبي

 . ةيناثلا مث ىلوألا ةبقعلا ةعيب يف هوعيابو ٠ مالسإلا ىلإ
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 ًارهاظ ديحوتلاب لكي لوسرلا مامتها ناكو : ديحوتلاب مامتهالا س <
 هيلإ مهوعدتام لوأ نكيلف) : هل لاقو نميلا ىلإ ًاذاعم لسرأ اهنيح

 «هيلع قفتم» (هللا اودحوي نأ ىلإ : ةياور يفو ء هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش
 ةديقعب أدبي نأ هيلعف « ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ دارأ نم لكو

 ‹ ةقيرطلا هذه فلاخ نمو ؛ ةي دئاقلا لوسرلاب ةوسأ ديحوتلا

 ةلودلا ةماقإ يف ةيوبنلا ةقيرطلا فلاخ هنأل ٠ لشفلا هريصم نوكيسف

 ىتح  ةديقعلا اهساسأو  بولقلا يف ةلودلا ةماقإ نم دبالو ةيمالسإلا
 . ضرألا ىلع موقت

 : نيرصاعملا ةاعدلا دحأ لاق دقو

 . مكضرأ ىلع مكل مقت مكبولق يف مالسإلا ةلود اوميقأ

 انسفنأ ىلع  ديحوتلا اهمهأو  مالسإلا ميلاعت قبطن نأ انيلعو
 . رصنلا انل بتكي ىتح انتعامجو انيلهأو

 ضعبلاو « ةيمكاحلا لبق نم دوعيس مالسإلا نإ لوقب ضسعبلا - س
 أف « ةيعامجلا ةبيرتلاو « ةديقعلا حيحصت قيرط نع دوعيس لوقي رخآلا
 ؟ حصأ

 اهاقلأ ةرضاحم يف اذه ىلع بطق دمحم ريبكلا ةيعادلا باجأ حل
 : لاقف ةمركملا ةكمب ةيكملا ثيدحلا راد يف

 ةاعد نكي مل نإ ضرألا يف نيدلا اذه ةيمكاح يتأت نيأ نم

 مهنيد يف نولتبيو « ًاحيحص ًاناهيإ نونمؤيو « ةديقعلا نوححصي

 . ضرألا يف هللا نيد مكحيف « هللا ليبس يف نود هاجيو « نوربصيف
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 « ءامسلا نم لزنيام «ءامسلا نم مكاحلا يتأيام « ًادج ةحضاو ةيضق

 ىلع هللا هضرف رشبلا نم دهجب نكل « ءامسلا نم يتأي ءيش لكو
 : ىلاعت هللا لاق ءرشبلا

 2 ع 4

 4 ضعبب مكّضعب اولبيل نكلو مهنم ٌرصتنال هللا ءاشي ولو #
 هه: دمحم ةروس»

 يف ةحلاصلا ةئيبلا يب يبنلا أيه دقل : حلاصلا عمتجملا - ه

 نم ملسملا عمتجملا نوكت اهيلإ رجاه الو « ةرجهلا لبق ةنيدملا

 ةلودلا تأشنو . ةبحملاو ديحوتلا ساسأ ىلع راصنألاو نيرجاهملا

 . ةنسلاو نآرقلاب ايب لوسرلا اهمكحي يتلا ةيمالسإلا
 « دالبلا اوحتفو « هقيرط ىلع اوراسف نودشارلا ءافلخلا ءاج مث

 . مهفيلح رصنلا ناكو « ًالماك نيدلا انل اولصوأو
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 ةيفلسلا ةوعدلا جاهنم

 مكحلاو مالسإلا ىلإ وعدت ةريثك ةيمالسإ تاعامج كلانه - ١
 ءافلخلا دهع يف تناك اك ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإل يعسلاو هللا ةعيرشب

 . مهتوقو مهدجمو مهزع نيملسملل اوديعيل مهدعب نمو نيدشارلا

 ةنسو مهبر باتكب اوكسمتي نأ مهرمأو نيملسملا اعد ةي لوسرلاو
 3 ةمألا هذه نم حلاصلا فلسلا مهو هدعب نم هتباحص ماقو « مهيب

 نيدلا اذه انل اولصوأ ىتح دالبلا اوحتفو ‹ مهدئاق ملكا اوذفنف

 . ًارزؤم ًارصن هللا مهرصنو ¢ “الماک

 فلسلا قيرط ىلع اوريسي نأ نيملسملا ىلع بجاولا - ۲

 ةعامج لكو «هللا مهرصني ىتح « هتباحصو الص لوسرلا : حلاصلا

 يهف « ًالمعو ًالوق هَ هلوسر ةنسو « هللا باتكب كسمتلا ىلإ اوعدت
 « ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو « ةيفلسلا ةعامجلاو ٠ ةروصنملا ةفئاطلا

 نآرقلا قيبطت ىلإ تاعامجلا برقأ يه : ةيفلسلا ةعارجلا - ۳

 ١ اهيلع زكرو «نآرقلا اهب متها يتلا ديحوتلا ةديقعب مامتهالاو «ةنسلاو

 «ةحتافلا ةروس» #2 نيعتسن كايإو دبعن كايإ ل : ىلاعت هلوق يهو

0V - 



 ثيداحألا نيب نوزيميو «ةنسلاب نوكسمتي نويفلسلا س ٤

 ثيداحألاب ذحألاب نورمأيف .ةعوضوملاو ةفيعضلاو ةحيحصلا
 لوسرلا لوقب ًالمع ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا كرتو «ةحيحصلا
 «دمحأ هاور نسح» (رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ ملام يلع لاق نم): ةي

 دالي لوسرلا مهو ‹ حلاصلا فلسلا ىلإ نوبستني : نويفلسلاو

 : مهتوعد لوصأ نمو .مهريغل نوبستني الو « هدعب نم هتباحصو
 حلاصلا فلسلا مهف بسح ةنسلاو باتكلا مهف ( أ )

 . ( نوعباتلاو ةباحصلا )

 . لقعلا دهش لقنلا مص اذإ (ب)

 . ًالمع هعابتاو « ًالوق ةي يبنلا بح . انعطأو انعمس (ج)

 . عادتبا نيد ال عابتا نيد اننيد 20

 « ليلدلا يتأي ىتح فقوتلا ةدابعلاو ةديقعلا يف لصألا (ه)

 . ميرحتلا يتأي ىتح ةحابإلا تالوكأملاو تالماعملا يفو

 ناك ةباحصلاو ةنسلاو باتكلا جهنم ىلع راس نم لك - ه
 ةمئألاو نوعباتلاو ةباحصلا مهو حلاصلا فلسلل ةبسن - ًايفلس

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو  نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر نودهتجملا

 ةيجانلا ةقرفلا نع زاب نب زيزعلادبع خيشلا ةحامس لئس دقو
 حلاصلا فلسلا جهنم ىلع راس نم لكو . نويفلسلا مه : لاقف

 [يكملا مرحلا ين باوجلاو لاؤسلا تعمس] . تناك ةعامج يأ نم
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 ةماع ةحيصن

 ةيمالسإلا تاعامجلاو ةاعدلاو نيبرملاو « ًاعيمج نيملسملا ىلع - ١
 ةعامجلا ريثكتل ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب اوأدبيف يب لوسرلاب اودتقي نأ
 ملسملا عمتجملا ىوقتي ىتح « ةحلاصلا ةئيبلا اودجيل مث « ةيمالسإلا
 مكحي يذلا لداعلا ملسملا مكاحلا جرخ طورشلا ترفوت اذإف «حلاصلا

 . مهرصنو مهزع نيملسملل ققحتيو ٠ هو هلوسر ةنسو « هللا باتكب
 نأ ةصاخ مهنم ةاعدلاو « ةماع نيملسملا ىلع بجاولا - ؟

 ماكحلا اوبلاطي نأ لبق مهيلهأو مهسفنأ ىلع مالسإلا مكح اوقبطي
 تاعامجلا ضعب انيأر دقف «حاجنلا مه بتكي ىتح «هقيبطتب
 لبقي ال لب ٠ سانلا عم مهتالماعم يف مالسإلا نوقبطي ال ةيمالسإلا
 . دارفألا ضعب نم لصح ام اذهو « هيلع مكح اذإ مكحلاب

 نوكيو « ملسم لك بجاو هللا لزنأ اب مكحلل يعسلا نإ ح ۳

 : ىلاعت هللا لوقب ًالمع ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاو قفرلاب

 يتلاب مهداجو ٠ ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كير ٍليبَس ىلإ عدأ »
 («١؟8 لحنلا ةروس» 4 نّسحأ يه

 مكحب ةبلاطملل تارهاظملاو فنعلا لاعتسا زوجي ال - ٤

 'لب ٠ بولطملا ققحتالو . ةيمالسإ تسيل اهنأل  ةيمالسإلا ةعيرشلا
 تاعامجلاو . عمتجملاو درفلا ىلع ةميسج رارضأ اهعم لصحي دق
 ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا ضعب يف لصح ام اذهو « ةيمالسإلا
 دلب يف ةيئاسن ةرهاظم جرخت نأ فسؤملا نم لب « ًادج بيرغلا نمو
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 نمنأ نيردامو «يعرشلا باجحلاو نآرقلا قيبطتب نبلاطي ملسم يبرع
 : ىلاعت هللا لاق « جورخلا مدعب نهرمأي يذلا نآرقلا نفلاخ

 5*1 بازحألا ةروس» « نكتويب يف َنْرَقو ا»
 . [نجرخت الو نكتويب نمزلإ يأ]
 : نيملسملا ريفكت ىلع مهضعب اهب لدتسي يتلا ةيآلاو س ه

 4 نورفاكلا مُه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو ط
 444 ةدئاملا ةروس»

 . ريرج نبا هراتخاو + قساف ملاظ وهف هب َرَقأ نم : سابع نبا لاق

 .رفك نود رفك : ءاطع لاقو

 . [مالسإلا نم جرخم ريغ رغصأ رفك يأ]
 ملاظ وهف هب فرتعم وهو هللا لزنأ ام ريغب مكح اذإ مكاحلاف (أ)

 . حالصلاب هل ءاعدلاو « قفرب هحصن بجي قساف

 ًانوناق هب لدبتسا وأ ٠ هللا مكح دحج يذلا مكاحلا امأو (ب)

 « مالسإلا نع دترم رفاك وهف ٠ حلصأ هنأ دقتعي ًايعضو
 ىسومل ىلاعت هللا لوقب المع قفرب هحصن بجي اضيأ اذهو
 : ةيبوبرلا ىعدا يذلا رفاكلا نوعرف احصني نأ نوراهو

 ٌركذني هلل نيل لوق هل الوقف ىغط نإ نوعرف ىلإ ابهذإ )»
 («1414 - ٤۳ هط ةروسلا 4 ىشحي وأ



 اوربصيو ٠ يمالسإلا مكحلا ةماقإ يف اوثيرتي نأ ةاعدلا ىلع س 5

 اورمتسي نأو يب نيمألا لوسرلاب ةوسأ ىذأ نم مهبيصيام ىلع

 ليبس يف داهجلاو ٠ مكحلاو ءاعدلاو ةدابعلا يف هللا ديحوت ىلإ ةوعدلا يف
 باتكب مكحي يذلا حلاصلا عمتجملا داجيإل ٠ ةيمالسإلا ةيبرتلاو « هللا

 .ةايحلا نوئش عيمج يف هلوسر ةنسو هللا

 كاد



 يسردملا طاشنلا

 : ةديدع عاونأ هلو ٠ بالطلل ةميظع دئاوف هل يسردملا طاشنلا

 : ةبيطلا ةملكلا - ١

 مهيلع يقليف «سردلل مهوخد لبق ًاحابص بالطلا عامتجا لضفي

 ‹ يوبنلا ثيدحلاو نارقلا تايا نم ائيش ةبلطلا دحأ وأ سردملا

 . ثيدحلاو نآرقلل طسبم ريسفتو
 :ةصقلا  ؟

 اهنم راثكإلا ةملعملاو ملعملا ىلعف صصقلا نوبحي بالطلا نإ

 « ةيسردملا تالحرلا يفو « سردلا ءانثأو . حابصلا ثيدح يف

 «بالطلا سوفن يف ةميلسلا ةديقعلا ثبت يتلا ةصقلا اميسالو ءاهريغو
 : ةرهطملا ةنسلا يف تدرو يتلا ةعفانلا صصقلا ضعب ركذأسو

 : لاق هنع هللا يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع

 ٌتعلطاف « ةيناوجلاو دحأ لبق يل تغ ىعرت ةيراج يل تناكو .. )
 ينب نم لجر انأو « اهمنغ نم ةاشب بهذ دق بئذلا اذإف ء موي تاذ
 (اهتمطلو اهتبرض) ةكص اهتككص ينكل « نوفسأي اك فسآ مدآ

 الفأ« هللا لوسر اي تلق « ىلع كلذ مّظعف تلي هللا لوسر ثيتأف
 ١ ءامسلا يف تلاق ؟ هللا نيأ : اه لاقف « اهب ىنتئا ) : لاق ؟ اهقتعأ

 : (ةنمؤم ااف اها + لاف هللا لور تق ىللاق ؟ انأ نم لاق
 «ملسم هاور»
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 ةصقلا دئاوف نم

 ةلكشم لك يف ةي هللا لوسر ىلإ نوعجري ةباحصلا ناك ( أ )
 .اهيف هلوسرو هللا مكح اوملعيل

 : ىلاعت هللا لوقل هلوسرو هللا مكحب اضرلا (ب)

 مل ٠ ؛ مهنيب رجش ایف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف #
 € ايلست اومّلسُيو ٠ تيضق ام ًاجّرَح مهسفنأ يف اودجيال

 (50 ءاسنلا»

 ةيراجلل هبرض ةيواعم يباحصلا ىلع ةي لوسرلا راكنإ (ج)
 .(نوبرملا هبتنيلف) رمألا كلذل هميظعتو

 « هقلخ ىلع هللا ولع هنمو « ديحوتلا نع لاؤسلا بوجو (د )
 . بجاو هنأو

 ايب لوسرلا لأس ثيح « هللا نيأب لاؤسلا ةيعورشم (ه)

 ؟ هللا نيأ : ةيراجلا

 رارقإل «ءامسلا ىلع يأ) ءامسلا يف هللا نأب باوحلا ةيعورشم ( و)
 . ةيراحخلا باوج ويي لوسرلا

 وهو « نايإلا ةحص ىلع ليلد ءاسلا يف هللا نأ داقتعا ( ز)

 : لاقف هباتك يف ىلاعت هللا هركذ دقو « ملسم لك ىلع بجاو

 15 كلملا ةروس» 4 ضرألا مكب فسخي نأ ءامسلا يف نم متنمأع 9

 هللا وه : سابع نبا لاق
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 . هللا لوسر هنأب اهي دمحمل ةداهشلاب نوكت ناميإلا ةحص (ح)

 نأ باوصلاو « هتاذب ناكم لك يف هللا نإ : لوقي نم أطخ (ط)

 .اناريو انعمسي هملعب انعمو «ءامسلا يف هللا

 ملعيال يب لوسرلا نأ ىلع ليلد رابتخالل اب لوسرلا بلط (ي)

 . ةيفوصلا معزي اك «بيغلا

 الو ءاهربتخا إب لوسرلا نأل ءرفاكل ال نمؤمل نوكي قتعلا (ك)
 . اهقاتعإب رمأ اهناميإب ملع

 : طئاحلا ةلجي س ۳

 يف زراب ناكم يف طئاحلا ةلجم دوجو ديفملا ىسردملا طاشنلا نمو

 ‹ تاقباسملاو هرابخألاو ءلاثمألاو مكحلا 58 ا ل

 . كلذ ريغو رابتحالا تاقوأو

 يقتنيو «سردملا فارشإب بالطلا ةلجملا هذه دادعإ يف كرتشيو

 : عوبسألا وأ مويلا ةمكح بتكيل ءطخلا نوديجي نيذلا ةبلطلا ضعب

 قلخ ىلع يوتحي رعشلا نم ًاتيب وأ « ًايوبن ًاثيدح وأ « نآرقلا نم ةيآ
 : رعاشلا لوقك ةيوبرت ةدئاف وأ مع

 قارعألا بيط ًابعش تددعأ اهتددعأ اذإ ةسردم مالاو

 : رعاشلا لوقو

 هللا الإ هورسحمي ال ُبركلاف انبرك َجّرفُي نأ لأسأ هللا
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 : ةيهيفرتلاو ةينيدلا تاقباسملا

 انيح كلذو «بالطلا ناهذأ طاشن يف ريبك رود اه تاقباسملا

 بلاط لك لواحيو «ةعونتم عيضاوم يف بالطلل ةلثسأ سردملا هجوي
 . اهيلع بيجي نأ

 نيقباستملل ةيدالاو ةيونعملا تافاكملا مدقي نأ ملعملاب نسحيو

 : تارايزلاو ةيسردملا تالحرلا - ه
 « دجاسلا اهيف نوروزي بالطلل تارايز مظنت نأ ةسردملا ىلع

 نيسردملا نيب فراعتلا متيل ةرواجملا سرادملاو عناصملاو رباقملاو « عرازملاو

 ىلإ باهذلا وأ ؛ةرواجملا ىرقلل تالحرب ةسردملا موقتو . بالطلاو

 .ًادج مهل ةمهم يهو «ةحابسلا بالطلا ملعتيل رحب وأ رهن هيف ناكم

 : تاهمألاو ءابآلا ةرايز  ؟
 ةيبرت ىلع نواعتلل ةسردملا ةرايزل ءابآلا وعدت نأ ةسردملا ىلع

 ىلع فرعتلل تانبلا ةسردم ةرايزل تاهمألا وعدت كلذكو ءدالوألا

 ءابآلا فقوم دحتي نأ ًادج مهملا نمو . ثدحت دق يتلا لكاشملا لح

 نوكي الف «تابلاطلاو بالطلا وحن تاسردملاو نيسردملاو تاهمألاو

 دالوألا ةايح يف رثّؤي اذه لكو «ةسردملاو تيبلا فقوم يف ًاضراعت

 ةسردملا وأ سردملا نم ًافرصت اوأر اذإ تاهمألاو ءابآلا ىلعف «مهكولسو
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 ةسردملا اوعجاري نأ مهو ءمهدالوأ مامأ كلذ اورهظي الف «مهبجعي مل

 مارتحا تاسردملاو نيسردملل ىقبي ىتح « مهدالوأ روضح نودب
 « ءاطخ مدآ ينب لك نأ عيمجلا ملعيلو « تابلاطلاو بالطلا رظن يف

 ١ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك نوباوتلا نيئاطخلا ريخو

: 
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 ةسردملا ق تاقباسملا

 ديزتو « تايلاطلاو بالطلا طاشن ف ديزت تاقباسملا نإف تابلاطلاو

 ‹ تامولعملاب مهناهذأ قتفتتف . ظفحلاو ريكفتلا ىلع مهتردق يف

 . حرفلاو رورسلاب نورعشيو
 : مهلا ىلع مهألا مدقي نأ سردملا ىلعف .ةريثك عاونأ تاقباسمللو

 : ميركلا نآرقلا ظفح - ١
 ةروس ظفحب تابلاطلاو بالطلا اوفلكي نأ ةملعملاو ملعملا عيطتسي

 ءرثكأ وأ نيبلاط لك نيب ةقباسم ىرجت مث «هنم ءزج وأ «نآرقلا نم

 عيسوت نكميو «نيقباستملا نم زئافلل ةزئاجلا وأ ةديحلا ةمالعلا ىطعتو

 ةكلمملا لعفت (ك ةعونتم دالب نيب وأ «نيتسردم وأ نيلصف نيب ةقباسملا

 : مالعإلا لئاسو يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يف ضرسعي (نآرقلا باحر يف ءىشان) هناونع يعاذإ جمانرب ( أ )
 لافطألا مجشي اذهو .هللا باتك نم ًائيش ظفحي لفط زافلتلا
 . مه مدقت يتلا تآفاكملا ىلإ ةفاضإلاب نآرقلا ظفح ىلع

 هللا باتتك ظفحل فاقوألاو جحلا ةراذو اهب موقت ةيملاع ةقباسم (ب)

 ةيداملا تافاكملاب مهعيجشتو ء ايونس هديوجتو هريسفتو
 ظفح نم هنولاني يذلا ميظعلا رجألا نايبو «٠ ةيونعملاو

 .نآرقلا
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 حجان يمالسإ جمانرب وهو (مالسإلا ءانبأ) مساب جمانرب (ج)

 . يمالسإلا ملاعلا ةطبار هب موقت
 : فيرشلا ثيدحلا ظفح - ؟

 «ةيوبنلا ثيداحألا ظفح يف تاقباسم ءارجإ ةملعملاو ملعملا ىلع

 «ميركلا نآرقلا دعب عيرشتلا يف يناثلا ردصملا يهف ًادج ةمهم اهنأل

 . ايندلاو نيدلا يف بالطلا ديفتو
 : ةيبرعلا ةغللا - ۳

 ةيبرعلا ةغللاب مهبالط عم اوملكتي نأ ةيبرملاو يبرملا ىلع

 ةيبرعلا ةغللاب ثدحتلا يف تاقباسم مه اورجيو كلذ ىلع مهوعجشيو

 «يبرعلاب مالكلا ديجي يذلا زئافلا عيجشتو ءمهيملعمو مهئالمز عم

 . ماوعلا لعفي امك «يماعلاب ملكتيالو
 : رعشلا ظفح — ٤<

 رعشلا نم تايبأ ظفح ىلع تابلاطلاو بالطلا عجشن نأ انيلع,

 ناك دقف . داهجلاو ديحوتلا ىلإ وعدت يتلا ةليمجلا يناعملا تاذ

 : ةحاور نبا لوقب لثمتيو ءهتباحص عم قدنخلا رفحي ةي لوسرلا
 انيلص الوانتدصت الو انيدتها ام هللا الول هللاو

 انيقال نإ مادقألا تّبثو انيلع ةنيكس نلزنأف
 انيبأة نتف اودارأ ذإ انيلع اوغب دق نوكرشملاو
 ؛هيلع قفتم» (انيبأ انيبأ هتوص اهب عفري)
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 ميركلا نآرقلا سزدن فيك
 ةروبسلا ىلع اهظفح دارملا تايآلا وأ ةروسلا سردملا بتكي س ١

 فحصملا ىف وأ ليكشتلا عم حضاو طخب , رادجلا ىلع اهقلعي ةقرو ىلع وأ

 نيسحتو ليترتلا عم حضاو توصب ينآرقلا صنلا سردملا أرقي - ۲
 ةءارق نع تلئس امل ةملس مأ ثيدحل « ةءارقلا عطقيو ‹ توصلا

 ؟ وو لوسرلا
 : ةيآ ةيآ هتءارف عطقي ليف ناك : تلاقف
 نمحرلا « نيملاعلا بر هلل دمحلا « ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب #

 «يذمرتلا هاور حيحص» *# نيدلا مو كلام ٠ ميحرلا

 ًاراغص اوناك اذإ ةيآلا سردملا عم بالطلا ددري نأ سأب ال -- ۳

 . كلذل نوجاتحي الف ارابك اوناك نإو ٠ حيحصلا قطنلا اودوعتيل
 شوشي الشل ارس هتءارقو صنلا ظفحل ةلهم بالطلا يطعي - ؛

 : لاقف كلذ نع ىه يب لوسرلا نأل ضعب ىلع مهضعب بالطلا

 هدواد وبا ءاور حیحصا ( نآرقلا يف ضعب ىلع مكضعب رهجي ال )
 هللا يضر دوعسم نبا لوقل نارقلا ةءارق يف ةعرسلا زوجي ال  ه

 دنع اوفق < رعشلا ذه هوذهتالو 2« لمرلا رشن هورشنت ال ) : هنع

 . ةروسلا رخآ مكدحأ مه نكيالو .بولقلا هب اوكرحو ؛ هبئاجع
 «يوفبلا هاور» [ةءارقلا يف عارسالا : لملا]

 (ميظعلا هللا قدص) :لوقب بالطلل سردملا حمسي الأ - 5

 لاخدإ زوجيال ةدابع نارقلا نألو ٠ اهيلع يعرش ليلد دوجو مدعل

 . نآرقلا نم اهنأ بالطلا اهنظي الئلو « اهيلع دئاز ءيش
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 ةيندبلا ةضايرلا

 ةضايرلل صصختو « ًاريبك ًامامتها ةيندبلا ةضايرلاب سرادملا متت
 « هبالطل نيبي نأ يضايرلا بردملا ىلعو « ًاصاخ العمو ًاسردم
 متبي امك مالسإلا نأ تابلاطلل نيبت نأ ةيضايرلا ةبردملا كلذكو

 يف ًايوق ملسملا لعجيل ةيندبلا ةيبرتلاب ًاضيأ متهيف « ةينيدلا ةيبرتلاب
 : لَك لوسرلا لوقب ٌالمع هندبو هنيد

 لك يقو ٠ فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ٌبحأو ريخ يوقلا نمؤملا )
 كباصأ نإف ‹ زجعتالو «هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا « ريخ
 هللا رَّدق لق نكلو . اذكو اذك ناك ۰۰ تلعف ينأ ول لقت الف ءىش

 «ملسم هاور» ( ناطيشلا لمع حتفت ول نإف ٠ لعف ءاش امو
 تادابعلا ءادأ ىلع طشنأو ىوقأ همسج يف يوقلا نمؤملا نألو

 بردملاب نسحب كلذل « اهريغو داهجلاو جحلاو مايصلاو ةالصلاك ةيندبلا
 اهطبرو ةيندبلا تادابعلا دئاوف بالطلل نيبي نأ حجانلا يضايرلا
 : مسجلا ةيوقتب

 : ةةلصلا ١

 عوكرلاو مايقلاف « ندبلل دئاوف نم ولخت ال اهنكلو « ةدابع يه
 . مسجلل ةيوقم ةضاير دوجسلاو

 ١ مايسصلا — ۴

 مضملا زاهجو ةدعملا يوقي وهف « هل دئاوف ءابطألا تبثأ دق ةدابع

 . ةميظعلا دئاوفلا نم اهريغو دبكلا طشنيو
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 : جحلا -— ۳

 : ةديفملا ةضايرلا عاونأ هيفو ٠ ةدابع

 « ةيومدلا ةرودلل طاشن هيفو : جحلاب مارحإلا لبق لسغلا ( ) ١

 بجوأ هنأ امك ءرعشلاو دلجلا ةفاظن لمشت مسجلل ةفاظنو

 «ةالصلل ءوضولا بجوأو .ةعمجلا مويو ةبانجلل لسغلا
 . مسجلل ةديفم ةيضاير لامعأ اهلكو

 ىطخب عارسإلا وهو : لمرلاو ريسلا هيفو ةدابع : فاوطلا (ب)
 نوكرشملا ىريل ةي لوسرلا هب رمأ دقو « ةريصق
 . نيملسملاةوق

 نيب ةلورهلا عم « ةليوط ةفاسم ريسلا هيفو ةدابع : يعسلا (ج)

 . ةضاير هيفو «٠ ةورملاو افصلا لبج ىلإ دوعصلاو ٠ نيليملا

 ىلإ عوجرلاو . تافرع ىلإ ىنم نم رعاشملا نم لاقتنالا (د )
 . مايأ ةدع يف تارمجلا يمرل ىنم يف تيبملاو ٠ ةفلدزم

 دئاوفو « مسجلل ةميظع دئاوف هيفو « ةدابع : رامخلا يمر (ه)

 هب نينمؤملاب رمأ ىلاعت هللا نإف ٠ يمرلا ميلعتل ةيركسع
 : لاقف

 ٍليخلا طابر نمو ٠ ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو )>

 ٠١« لافثألا» 4 مكودعو هللا ودع هب نوبهرُت

 : لاقف يمرلاب ةوقلا داي لوسرلا رسف دقو
 «ملسم ءاور» .٠ ( يمرلا ةوقلا نإ الأ ٠ يمرلا ةوقلا نإ الأ )
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 : لاقف يمرلا ملعت ىلع ايب لوسرلا تح دقو
 . ( ىصع دق وأ انم سيلف هيسن مث يمرلا ملع نم )

 «ملسم هاور»

 عفادملاو خوراصلاو ةرايطلاف «هتناكم هل اذه انموي ىلإ يمرلا لازيالو

 . يمرلا ةفرعم ىلإ جاتحت
 : ليخلا 4

 لودلا ضعب تلازامو ءداهجلا مزاول نم مالسإلا نمز يف تناك

 ةيضاير دئاوف نم اه امل ةيسورفلا ىلع عجشتو ؛«ليخلاب اقابس يرجت

 . ةيسورفلاب ينتعت ةيبنجألا لودلا ضعب ىتح ء«مسجلل
 : قايسلا س ه

 لقي لوسرلا قباس دقو . مسجلا ديفي ةضايرلا نم ليمج عون اذه

 .اهقبس مث هتقبسف « ةشئاع
 نيبي نأ ةضايرلاب صتخملا (يسالو حجانلا سردملا ىلع : ةصالخلا

 رثكأ اوعيضي الأو مالسإلا اهب ءاج يتلا ةضايرلا عاونأ بالطلل
 تئروأو «ةالصلا ةعاضإ تببس اذإ |يسالو «ةركلا بعل يف تاقوألا

 يف ًاباصم ًاباش ةكمب رونلا ىفشتسم يف تيأر دقو «ءانحشلاو ةوادعلا
 دحأ نأ باجأ ببسلا نع هتلأس الو ٠ لاضع ضرمب هقاس

 ىلإ لمكو ترسكف هقاس ىلع هسفنب ىمر هيلع رصتتا هآر (نيح نيبعاللا
 . اهؤرب رذعتو ١ ىفشتسملا
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 ةحجانلا ةيوبرتلا قرطلا
 اهب ءاج يتلا ةحجانلا ةيبرتلا قرط اوكلسي نأ ةملعملاو ملعملا ىلع

 بذهم ملسم ليج ةيبرتل ةرهطملا ةنسلا اهب تءاجو ميركلا نآرقلا

 : هتمأو هنيد نع عفادي عاجش
 : ءاجرلاو فوخلا - ١

 نم فوخلا مهبالط سوفن يف اوسرغي نأ تاسردملاو نيسردملا ىلع

 نيكراتلا « هرمأل نيصاعلا ىلع باقعلا ديدش هنأل « ىلاعت هللا

 دشأ يهو « ةمايقلا موي ةقرحملا رانلاب ةاصعلا دعوت دقف «هضئارفل

 .ريثكب ايندلا ران نم ةرارح

 هللا قوقح نيدؤملا نيعئاطلاو نينمؤملا دعو ىلاعت هللا نإف لباقملابو

 اهريغو نيعلا روحلاو راثلاو راجشألاو راهتألا اهيف يتلا ةعساولا ةنجلاب
 فوخلا نيب عمجلا ةقيرط ىلع ليلدلاو « ميقملا ميعنلا عاونأ نم
 : ثيداحأو تايآ ةبهرلاو ةبغرلاو « ءاجرلاو

 نأو < ميحرلا روفغلا انأ ينأ يدابع ءىبن # : ىلاعت هللا لاق ()

 (90 49-١0 رجحلا» » ميلألا باذعلا وه ںاذع

 هوعداو اهحالصإ دعب ضرألا يف اودسفت الو # : ىلاعت هلوقو
 407 فارعألا» # ًاعمطو ًافوخ

 نم ءاعدلاو  هوعدي نأ هدابع ىلاعت هللا رمأي ةيآلا هذه يفف

 نيب ملسملا نوكيل «هتنج يف اعمطو «هران نم افوخ  ةدابعلا

 . هلاح حلصيو بلاطلا كولس ميقتسيف «ءاجرلاو فوخلا
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 كب ذوعأو « ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا ) : ثيدحلا ينو (ب)

 (دواد وبأ هاور حيحص» ( رانلا نم
 مهنأب نيلئاقلا ةيفوصلا ىلع در ثيدحلا اذهو «تايآلا هذهو

 مل مهنأكو ءوران نم ًافوخ الو هتنج يف ًاعمط ال هللا نودبعي

 .امهركذ مدقت يذلا ثيدحلاو نارقلا اوعمسي

 : فدافا صصقلا - ۲

 اورثكي نأ تايبرملاو نيبرملا ىلعف ٠ سفنلا ىلع ريثأت اه ةصقلا

 « ميركلا نآرقلا يف ةريثك يهو « ةعفانلا صّصقلا نم
 : ةرهطملا ةنسلا ينو

 هللاب نمؤم ليج ءاشنإ ىلإ فدهت : فهكلا باحصأ ةصق ( أ )

 .كرشلا هركيو «ديحوتلا بحي
 هللا دبع هنأب هفارتعا ىلإ فدبتو : مالسلا هيلع ىسيع ةصق (ب)

 . ىراصنلا تمعز اى هللا نبا وه سيلو
 نم ريذحتلا اهفادهأ نمو : مالسلا هيلع فسوي ةصق (ج)

 .ةميخو بقاوع نم هل امل ءاسنلاو لاجرلا طالتخا

 ءهدحو هللاب ةناعتسالا ىلإ فدهتو : مالسلا هيلع سنوي ةصق ( د )

 . بئاصملا لوزن نيح ايس الو
 هباحصأ ىلع يلي لوسرلا اهصق : راغلا باحصأ ةصق (ه)

 « نيدلاولا ءاضرك ةحلاصلا لامعألاب هللا ىلإ لسوتلا مهملعيل
 . هللا نم ًافوخ ىنزلا كرتو « اهباحصأل قوقحلا ءادأو
 . عفانلا صصقلاب ةئيلم ةنسلاو
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 عفانلا صّصّقلا نم اورثكي نأ ًاعيمج نيبرملا ىلع : ةصالخلا

 صصقلا اورذحيلو «لايجألا ةيبرت ىلع مهل نوع ريخ وهف «مهبالطل
 فارحنالاو شحاوفلاو تاقرسلا فارتقا ىلع عجشي يذلا ءيسلا

 . كولسلا يف

 : اهناونع بابشلل ةديفم بتك يل تردص : لوقأ
 ١ حيحصلا يوبنلا صصقلا عئادب نم س .

 ١ جرخلا يف رانملا راد رشن جارعملاو ءارسالا ةزجعم س ؟

 بادآلاو ةيوبنلا قالخألاو ةيدمحملا لئاهشلا نم فوطق - ۳

 . ةديفملا بتكلا نم اهريغو ( ًاقباس عوبطم ) ةيمالسإلا
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 دجسملا ىف ةعامجلا ةالص ىلع ةظفاحملا

 بألاو سردملا ىلعو لاجرلا ىلع ةبجاو دجسملا يف ةعامجلا ةالص نإ
 دنع اهوداتعيل دجسملا يف ةالصلا ىلع دالوألاو بالطلا عجشي نأ

 برجملا عيجشتلا اذه نمو دجسملا ىلإ باهذلا مهيلع لهسيو ءربكلا

 يف بالطلا هبتكيل ةروبسلا ىلع يتآلا لودجلا سردملا مسري نأ ديفملا
 وأ مامإلا بتكيو ءدجسملا يف ةعامجلا ةالص ىلإ نوبهذيو .مهرتافد
 عقويل سردملا ىلإ ًايموي لودجلاب بلاطلا يتأي مث . عقويو همسا نذؤملا
 يف يلاثملا بلاطلل ةديجلا ةمالعلا عضيل هل صصخملا ناكملا يف هيلع

 .زئاوجلاو ايادهلا هل مدقيو ةيمالسإلا ةيبرتلاو كولسلا
 بلاطلا مسا

 ماسفإلا ءاعبرألا

 مامإل مامإلا ! مامإلا ماسمؤلا مامإلا دمخلا

 ا مامإل ماسمإل مامإلا مااا ماقإلا ا ب .امإلا امالا ام

 .اهتسردمل اهمدقتو مامإلا نم الدب اهيلو عقويو  تيبلا يف يلصت ةبلاطلا (1)
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 ةراضلا رومألا نم ريذحتلا

 ١ - ةئيسلا تاداعلا :

 نع هبالط فرصي نأ ميلعتلاو ةيبرتلا يف حجانلا ملعملا ىلع
 ءاقلإو ٠ ةباتكلا تقو ءانحنإلاو « راسيلاب ةباتكلاك ةئيسلا تاداعلا

 ةباتكلاو بحلاب اهثيولتو رتافدلا نم قرولا علقو «ضرألا ىلع قاروألا
 نم كلذ ريغو . . .نعللاو بسلاو « ءيذبلا مالكلاو ٠ ءيدر طخب
 نيب تشفت يتلا نيخدتلا ةداع يه ةداع رطخأو « ةئيسلا تاداعلا

 اورذحي نأ نيملعملاو نيبرملا ىلعو ء رطخلاب رذني لكشب بالطلا

 رارضأ مه حرشي نأ ملعملاب ردجيو ٠ قرطلاو بيلاسألا .ىتشب مهالط

 ةحئارلا بلجي ناخدلا نأ مهل نيبيف « هيف مههركي ىتح نيخدتلا
 قدام مكارتو « هعباصأو ٠ نحخدملا نانسأ رارفصا ببسيو « ةهيركلا

 يف كلذ ببسي ثيح نيتئرلا يف امههيلع يوتحي يتلا نارطقلاو نيتوكينلا
 سأب الو ٠ هللا مرح يتلا سفنلل لتق اذه نأو « لجاعلا توملا

 ثروي ناخدلا نأ نم ةيملاعلا ءابطألا ةنحل هتعاذأام هبالطل لقني نأ

 . ةريطخلا ضارمألا نم اهريغو موعلبلاو مدلاو ةئرلا ناطرس

 نخديال نأ هيلعف هيطاعتو مسلا اذهب نيملعملا نم يلتبا نم امأو
 : لَم هلوقب المع سانلا الو هتذمالت مامأ

 «هيلع قفتما ( نيرهاجملا الإ ىفناعم يتمأ لك )
 . اقلطم نيخدتلا نع عطقني نأ بجاولاو

 لالالا



 ءرشبلا نم هسيلج يذؤي نخدملا نأ كلذك هتبلطل نيبي نأ

 « هتائیسو هتانسح ةباتكب 0 1 |مهلكو نيذللا نيكلملا يذؤي ا

 مث همالكب هتبلط عنقي اطتسا اذإف .مارح اننيد يف ىذألاو
 طارصلاو ميلسلا ا ملعيف مالک ةقباطم هلاعفأ اوأر

 . ميوقلا
 : نويزفلتلاو اشا
 قالخأ تمدهت نأ نيملسملا رايدل رافكلا وزغ نم جتن دقل

 ةيرحلا مساب يقالحألا لالحنإلا اهمعو ةيمالسإلا تاعمتجملا

 ةمحرلا اهرهاظ ىتلا ةنانطلا ءامسألا نم كلذ ريغو ةيطارقميدلاو
 اذه ناكا راتدل راقكلا زاغتسا بجاه دقلو «فكاذعلا اهنطابو
 نمو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا نم ريثك يف هارن يذلا يركفلا وزغلا

 . ملسملا بابشلا ىلع [ميظع ًارطخ لثمت يتلا انيسلا رود وزغلا اذه

 وهف فدملا امأو ءاهريغو ةليذرلا عويشل ًاببس هنوكف هتروطخ امأ

 هتاقاط نم ديفتسيال ىتح «هديفيالو هرضيام ىلإ بابشلا هيجوت
 نمو ؛ةيملاعلا ةيدوهيلا طيطخت وه اذهو ءهدلبو هنيد ةحلصمل اهفظويالو

 ءاهتلازإ ىلع نولمعيالو راطخألا هذه نولوثسملا هبنتيال نأ بجعلا
 ءاهب سأب الف «ةينيد وأ «ةيقالخأ وأ «ةيملع مالفألا نوكت امدنعو
 ةعاطو ءملعملا مارتحاو «ةالصلاو ءوضولا بالطلا ملعت مالفأك
 . بالطلا عفني ام اهريغو نيدلاولا

 ال8



 ءويديفلاو زافلتلاو (نيسلا راضم هبالط مُهْنُي نأ حجانلا ملعملا ىلعف

 سوفن يف ةلوجرلاو ةليضفلا لتقت يتلا ةعيلخلا مالفألا رطخ مهمل نيبيو
 فرتعا مرج وأ قراس نم مكو « مارجإلاو ةقرسلا مهملعتو بالطلا

 نم ويديفلا وأ (نيسلا يف ضرسعي امن مارجإلا بولسأ ملعت هنأب
 كلذ ىلإ فضأ « كلذ ىلع دهشت ةيعقاولا صصقلاو « مالفألا

 كلذك ببستو « مالظلا يف قدحت اهنأل نويعلل بعت نم ببست ام
 . لئاط ام ريغ يف لاملا ةراسخو « دسافلا ءاوملا ببسب قانتخالا

 بلاطلا نأ مهل نيبيو « ةبلطلل رومألا هذه حرشي نأ ملعملا ىلعف

 ظفح دقو « ريثكب لضفأ ناكل ةديفم ةصق وأ ًايملع ًاباتك ىرتشا ول

 . طالتخالا نم اهيف يرجيامو !نيسلا نم ةيدوعسلا دالبلا هللا

 : بيصنايلاو رسيملا - ۳

 ئاد هبالط بقاري نأ ميلعتلاو ةيبرتلا يف حجانلا ملعملا ىلع
 نم وه اهريغو ىولحلاو هتالوكشلا ىلع بعللا نأ ىلإ مهرظن تفليو
 يا فاو ي اعل انف وهام لغ يذلا والا
 ةطيسبلا رومألا هذه ىلع بعللا ىلع دوعتي يذلا نأ ىلإ مههبنيو

 كلذ ثدح دقو «ضرعلاب امبرو «لاملاب بعلي نأ ىلإ اهدعب رجيس

 عابف رسخ مث « هتنب عابف « ءيش هعم قبي ملو هلام مهدحأ رسخ (نيح
 . توريب قدانف دحأ يف ًاتيم كلذ دعب دجوو « رسخف همد نم اتل
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 : ىلاعت هللا لاق «هنع هللا انان امل ريخ رسيملا يف ناك ولو

 شجر مالزألاو باصنألاو ٌرسيملاو رسخلا نإ اونمآ َنيِدّلا اًيأ اي
 نأ ناطيشلا ٌديرُي نإ . َنوُحِلفت مكلعل ُهوبنتجاَف ِناطَِشلا ِلَمَع نم
 هللا ركذ ِنَع مكّدصَيو ٍرسيملاو رمخلا يف ًءاضغبلاو ةوادعلا ٌمكنيب ٌمِقوي

 69٠ ةدئاملا» © نوهتنم متنأ لهف ةالّصلا نعو

 محل يف هدي سمغ اهنأكف ريشدرنلاب بعل نم ) : اب لوسرلا لاقو
 «ملسم هاور# : ( همدو ريزنخ

 ناك ولو درنلاو قرولاب بعللا زوجيال هنأ ىلإ صلخن اذه نمو
 « نيبعاللا نيب راجشلا ثروي اك رايقلا ىلإ يدؤي هنأل « ةيلستلل
 ةيلستلل درنلاب نابعلي نيقيدص نيب فالخ لصح هنأ ثدحو

 فلحو «ةيبشخلا ةعطقلا كيرحتب هقيدص دحاو لك مهتاو ءاحياصتف
 امهنيب ةوادعلا تلخدو هقدصي ملف اهكيرحت مدع ىلع قالطلاب امهدحأ
 .ناريج مهو رخآلا امهدحأ ملكي ملف

 : رجاشتلاو بسلا - ٤

 رجاشت يه ةياغلل ةئيس ةرهاظ ديعب ريغ دهع ذنم ىشفت دقل

 ‹ نيدلا بسي نأ مهضعبب غلب ابرو . ًاضعب مهضعب بسو ةبلطلا
 يف حماستلا مدعو مهيديأ ىلع ذحألاو مهدالوأب ةيانعلا ءايلوألا ىلعف

 نواعتي نأ ىغبنيو ءأدبأ ةئيسلا ةداعلا هذه انفلس فرع اف « ًادبأ اذه
- 

 جلاعتو اهروذج نم ةداعلا هذه علتقت ىتح بلاطلا رمأ يلو عم ملعملا

A‘ 



 تسي ًابلاط:تيأر نأ قمز دم لص دقلو+ ةنسحلا ةظعولاو ةمكحلاب

 يأ ضو ؟ ينباي كمسا ام : هل تلقو هنم تبرتقاف هنيدب هليمز
 : لاق ؟ كقلخ يذلا نم : هل تلق مث ؟ ةسردم يأ نمو ؟ فص
 ؟ رضخلاو هكاوفلا كمعطأو < رصبلاو عمسلا كاطعأ نم : تلق « هللا

 :لاق ؟ معنلا هذه كاطعأ نم وحن كبجاو وه اف تلق . هللا :لاق
 : لاقو . لجخف ؟ ليلق لبق لوقت تنك اذامو :هل تلق « ركشلا

 لبقي ال هللا نإ : تلقف . يلع ىدتعا يذلا وه يليمز نإ
 : هناحبس لاقف « هنع ىن دقو ءادتعالا

 ٠٠۹۰ ةرقبلا» #4 نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو ©

 «ناطيشلا : لاقف ؟ كبرض ىتح كقيفرل سوسو يذلا نم نكلو
 ؛ كلئاطبش ني هغر لاش“ ةثئاطبق بست نأ كيلع نذإ: : تلق
 نيدلل كبس نأل « هرفغتستو هللا ىلإ بونت نأ كيلع : هل تلق مث
 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ميظعلا هللا رفغتسا : لاقف .رفك

 اذإ هءالمز حصني نأو « دوعي ال نأ هنم تبلطو هتركشف « هللا لوسر

 .نيدلا بس مهدحأ ىأر

 ةوخإ مهنأ بالطلا مّهفث نأ ملعملا ىلعف ةرجاشملاو راجشلا امأ
 راي دمحم انديس ربكألا يبرملا اناهن دقو هاخأ بسي نأ خألل زوجيالو

 «هيلع قفتم» رک الاقرب قون ل تايه لاقف كلذ نع

 ناطيشلا نم لاب ذوعأ : بضغلا دنع لوقيف هللاب ذيعتسي نأ ملسملل لوألا (1)

 ا مسموع هنإ ناب اا حرت نابل نم تری ابار ىلاعت هلوقل ميجرلا
EEك7" تلصف ةروس»  

 «هيلع قفتم» (ميجرلا ناطيشلا نم هللابذوعأ بضغلا هنع بهذل اه اقول ملك ملعأل ينإ)
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 نأ ملعملا ىلعو ء ةبحملاو ءاخإلا وج ةبلطلا نيب دوسي نأ يغبنيف

 : و لاق ٠١ مهتبحمو مهتوخأ نم ديزي ام ىلإ مهدشري
 ( مكنيب مالسلا اوشفأ «متبباح هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ ال وأ )

 املسم هاو رال

ê ê 
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 تابوقعلاو تافاكملا

 ردقبو « اليلق الإ ةيداملا تابوقعلا ىلإ أجلي ال حجانلا ملعملا
 األ ٠ تابوقعلا ىلع تافاكملا مدقي ئاد وهف « ةرورضلا هيضتقت ام

 «ميلعتلاو ةيبرتلا نم ديزملا بلطو « ملعتلا ىلع بلاطلا عجشت

 هنيب لوحي امم ٠ بلاطلا سفن يف ًائيس ًارثأ كرتت اهنإف تابوقعلا سكعب
 نم ًاريثكو .مدقتلاو ةرباثملا حور هسفن يف لتقيو « ملعلاو مهفلا نيبو
 عاونأ نم نيملعملا ضعب نم هنوري ام لجأ نم ةسردملا نوكرتي بالطلا

 . ملاظلاب يساقلا ملعملا اوتعني نأ بالطلا داتعا دقلو « ملظلاو ةوسقلا

 يهو « لصألا اهنأل تابوقعلا لبق اهعاونأو تاناكملاب أدبنلو
 ۰ : ئاد ةمدقملا

 : ليمحجلا ءانثلا - ١

 ةرداب يأ هنم ىأر اذإ بلاطلا ىلع ينثي نأ حجانلا ملعملا ىلع

 نسحأ يذلا بلاطلل لوقيف ٠ هداهتجا يف وأ.« هكولس يف ةنسح

 لثمف « نالف بلاطلا مُعَِن وأ كيف هللا كراب «٠ تنسحأ : باوجلا

 يف كرثتو «ةيونعملا هحور يوقتو بلاطلا عجشت ةفيطللا تالكلا هذه
 هنهذ حتفتيو « هتسردمو هملعم بحي هلعجي ام ءرثألا نسحأ هسفن

 يف هب اودتقي نأ هقافرل ًاعجشم تقولا سفن يف نوكيو «سيردتلل
 كلذف مهملعم نم عيجشتلاو ءانثلا اولانيل هداهتجاو هكولسو هبدأ

 . اه نوضرعتي يتلا ةيداملا تابوقعلا نم مهل ريخ
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 ةيداملا تافاكملا - ؟

 ءاهئانتقا ىلع صرحيو «ةيداملا ةأفاكملا بحي هتعيبطب دلولا نإ

 يف بلاطلل اهمدقيو «ةبحملا هذه بيجتسي نأ ملعملا ىلعف كلذلو

 هبر وحن هبجاوب موقي يذلا وأ قولخلا وأ دهتجملا ذيملتلاف . تابسانملا
 ةيدام ةأفاكم ذخأي مث «ةيسردملاو ةيريخلا لامعألا نم اهريغو ةالص نم

 ةزيرغ هسفن يف عبشأ دق هقافر مامأ ًارورسم هسفن دجي فوس هملعم نم

 يف ةديج ةمالع بلاطلل عضي نأ ملعملل نسحتسيو «كلمتلا بح

 اهيف داجأ يتلا ةداملاو هكولس

 : ءاعدلا - *

 ءاعدلاب يلصملا وأ بيدألا وأ دهتجملا بلاطلا عجشي نأ ملعملا ىلع

 وأ رصقملا بلاطللو TT هللا كقفو : ًالئاق هل

 . كادهو هللا كحلصأ : ءىبسملا

 فرشلا ةحول -

 عضوت ةريبك فرش ةحول ةسردملا يف نوكت نأ ًادج ديفملا نم

 مهريغ ىلع مهزيمت بسح ةبلطلا ءامسأ اهيلع لجسيو زراب ناكم يف
 اذه نوكيف « كلذ ريغو « ةفاظنلا وأ « داهتجالا وأ ٠ كولسلا يف

 مهؤامسأ لجست ىتح « مهب ءادتقالا ىلع بالطلل ًاعيجشت نالعإلا
 . ةحوللا ىلع
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 : ناسحتسالا م

 وأ «ةظوفحم ءاقلإ وأ سرد حرشل فصلا بالطلا دحأ دوعص دنع

 ىلع تبري نأ ملعملا ىلعف « نآرقلا نم ةروس عيمست وأ « ةلأسم لح
 كيف هللا كراب الئاق هل ًاعيجشت نسحأ اذإ بلاطلا فتك

 : دادعإلا 5

 مهيلإ بستي نأو « نيديجملا هبالط نم ًادحاو هسفن ملعملا دعي نأ
 : للف لاق دقف « ةميظع ةأفاكم هذهو

 «هيلع قفتم» ( راصنألا نم أرما ثنكل ةرجه لا الول )
 : ةيصوتلا ح ا/

 ًايخ ديجلا بلاطلاب نيملعملاو بالطلا ملعملا يصوي نأب كلذو
 . هقالخأو هداهتجا يف هب نودتقيس نيذلا هقافرلو ءهل ًاعيجشت
 : ةبحاصملا - م

 مهتأفاكم ديري نيذلا بالطلا قفاريو بحصي نأ ملعملا عيطتسي

 بالطلاف . ةيسردملا تالحرلا ىلإ وأ ٠ دجسملا ىلإ مهعم هباهذ يف
 . كلذب نوحرفيو مهملعمل مهتقفارمب نوزتعي

 : بلاطلا لهأ ةيصوت - 4

 اهيف ركذي بلاطلا عم اهلسريو ةلاسر بتكي نأ ملعملا عيطتسي
 اولماعيل بلاطلا ةرسأل عيجشت كلذ يفو « هيلع ينثيو بلاطلا نساحم

 كولسلاو مدقتلا ىلع بلاطلا عجشي اذهو « نسحأ يه يتلاب مهدلو

 مهكولسو بالطلا قالخأ نع لأسي نأ ملعملا ىلعو . نسحلا
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 نأ بالطلا فلكيو . دجسملا يف ةالصلا ىلع مهتظفاحتو « تيبلا يف
 مهتريس نسح اهيف نوتبثي .هدجسم مامإو مهئايلوأ نم قاروأب اوتأي
 . ةعاجلا عم تاولصلل مهئادأو

 : ءارقفلا ةدعاسم ٠-

 تاعربتلا عمجل بالطلا نم ددع ءاقتناب موقي نأ ملعملا ىلع

 بالطلا يدتقيل لاملا نم ءيشب كلذ يف مهعم مهاسي نأو ٠ ءارقفلل

 نيجاتحملا مهاوخإ ىلع بالطلاو ملعملا فارشإب لاملا عيزوت متيو « هب

 ىلعو ء ةيسردملا تاودألا وأ ٠ بتكلا وأ . ماعطلا وأ ءاسكلا ىلإ

 ةيقبلو مه ًاعيجشت مهقافر مامأ نيعربتملا بالطلا ركشي نأ ملعملا
 فلخيس هللا نأو « هللا دنع ميظعلا رجألا اولانيو اوعربتي يكل ةبلطلا
 : ىلاعت هللا لوق بالطلل ملعملا ركذيو « هوقفنأ يذلا لاملا مهيلع

 ( نيقزارلا ريخ وهو هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ امو »
 «۳۹ أبس ةروس»

 « لالا ضعب قودنصلا اذه نم مّذَقي نأ ريدملا وأ ملعملل نكميو

 رماوأل عيطملا وأ ؛ دهتجملا بلاطلل اهئاطعإل ايادملا ضعب ءارشل

 . نسحلا هكولس وأ « هسبلم يف فيظنلا وأ ٠ نيدلاولاو ملعملا

 داك 2 2
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 اهرارضأو تابوقعلا

 رطخ اهنأل كلذو « ةيداملا تابوقعلا بنتجي نأ حجانلا ملعملا ىلع

 بلاطلا نإ ثيح < هتقول ةعاضإو ٠ كلذك ملعملا ىلعو بلاطلا ىلع
 ٠ هملعم نيبو هنيب ةشحولا ببسي ام « هل ملعملا برض نم ررضتي دق

 مكاحملاو شتفملا مامأ ةيلوئسملل ملعملا ضرعت ىلإ لاحلا روطتي دقو

 هتناكمو هتعمس ىلإ ءىسي امم « بورضملا بلاطلا يلوو « ةيئازجلا

 ‹ مدنلا ا نيس كن نقع ملعملا مدنيو < هتمأ ةمدخ يف هرودو

 مكاحملاب الإ لحتال دقو ٠ هتلكشم لحل ءاطسولا عضو ىلإ رطضيف

 لامعتسا هببس اذه لكو <« هادي تفرتقاام ءازج لانيف « ةيئازجلا

 ؛ تابوقعلا هذه عنم نولوئسملا ررق دقف كلذلو « ةيداملا تابوقعلا

 ةلاح يف الإ . اهمادختسال لوصولا يشاحتو اهنع ءاهتنالا بجوف

 عفنيال نيذلا نيفرحنملا بالطلا ضعب بيدأتك ىوصقلا ةرورضلا

 ملعملا نوكي نأ دعب هماظنو سردلا ةبيه ظفحل وأ « كلذ ريغ مهعم

 اك كلذو . اوعدتري ملف بالطلا ءالؤط تاهيجوتلاو حئاصنلا مدق دق
 1 « يكلا ءاودلا رخا » : يبرعلا لثملا لوقي

 واک دع د

AV - 



 ةيداملا تابوقعلا رارضأ

 . اعين تالطلا“ لع خاتو نسودلا نيس ةلف طاح 9

 كلذ ريثأتو ةبوقعلا ءانثأ بلاطلاو ملعملا لاعفنإ - ؟

 اعم اههيلع

ETهنيع وأ ههجو يف بورضملا بلاطلل ررضلا عوقو  
 . ءاضعألاو حراوجلا نم كلذ ريغ وأ هنذأ وأ

 . بقاعملا بلاطلا ىلع سردلا مهف عطق - 5

 . ةبوقعلا نيح ملعملا راكفأ ةلسلس عطق - ه

 . شتفملاو يلاهألاو مكاحملا مامأ ةيلوئسملل ملعملا ضرعت 5

 . سردلا يف يرجي اب مهرثأتو بالطلا ىلع تقولا عايض -- ۷

 . هملعمو بلاطلا نيب لدابتملا مارتحالاو ليجبتلا دقف - ۸
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 ةعونمملا تابوقعلا

 : يلي ام بنتجي نأ هيلعف ًانايحأ ةبوقعلا ىلإ ملعملا جاتحا اذإ

 : هجولا ىلع برضلا - ١

 ‹ ههجو ىلع بلاطلا نوبرضي ثيح « نيملعملا نيب عئاش كلذو

 ةمكاحملاو ةيلوكسملل ضرعتو « هنذأ وأ هنيع مهدحأ باصأ ايرو

 ىه دقف كلذلو ٠ هساوح دحأ ليطعت يف ًاببس ناكو « ةمارغلا عفدو

 : لاقف هجولا برض نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 ( هجولا قتيلف همداخ مكدحأ برض اذإ )

 ٠۱۸۷ عماجلا حيحص رظنأ : نسح ثيدح»

 : ةديدشلا ةوسقلا - ۲

 نولوقيو ًايساق اسا بالطلا هيلع قلطي هبرض يف يساقلا ملعملا
 ملظلا دعب سيلف ءارش مسالا اذهب ىفكو « «ملاظ ملعم نالف» هنع

 بالطلا ءايلوأل نورذتعي ةذتاسألا ضعب انيأر مكف ءمدنلا الإ ةوسقلاو

 رشاعم هللا هللاف .مهبالط ىلع ةيساقلا ةبوقعلا لازنإ دعب نيلوئسملاو
 . ريخ هلك قفرلا نإف مهب اوقفرا ؛دابكألا تاذلف يف نيملعملا

 «ملسم هاور» ( هلك ريخلا مرحي قفرلا مّرحُي نم ) : ب لوسرلا لاق

 ءيش نم عزن الو « هناز الإ ءيش يف قفرلا ناك ام ) : يي لاقو
 «ملسم هاور» ( هناش الإ
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 ءيسلا مالكلا - ۳

 دق تا ا س اا ا و ا ا

 مارجإلل هليمو هفارحنا يف ًاببس تناك ابرو <« ًافارحناو ًاروفن هل ببست

 ء نوعلم « ثيبخ : بلاطلل لوقي يذلا ملعملاف « لبقتسملا يف

 نوكتو « تيبلا يف هيخأل وأ ةسردملا يف هقيفرل اهوقيل هرودب اهملعتيو
 مالكلا اذه لثم اوملعتي نأ هبالطل نس يذلا يبرملا كلذ ىلع ةيلوئسملا
 ثيدحلا يفو « هب هوفتي نأ ملعمب قيلي ال يذلا

 : حيحصلا

 لمع نَم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو ...)

 «هريغو ملسم هاور» ( ًائيش مهرازوأ نم صقنب نأ ريغ نم هدعب نم اهب

 : بضغلا دنع برضلا س 4

 ًاتوص تعمسف « طوسلاب يل ًامالغ برضأ تنك : دوعسم وبأ لاق
 : لاق ٠ بضغلا نم توصلا ميزا ملا دريم ملفات يتاح ف

 «دوعسم ابأ ملعإ» لوقي وه اذإف . هَ هللا لوسر وه اذإ ىنم اند ايلف

 اقل ا لاق ؛دوعسم ابأ ملعا

 61589 ملسم هاورل . (ًادبأ هدعب ًاكولمم برضأ ال : تلقف

 : لجرلاب سفرلا - ه
 باصأ ابرو ٠ مهلاعنو مهلجرأب نوسفري نيملعملا ضعب تيأر دقو

 مدنيو « ةيلوئسملا عقت ةتو «بلاطلا ةايحب ىدوأ ًاريطخ ًالحم سفرلا كلذ

 .ناسنإلا ةميش نم سيل سفرلا نأ ملعلا عم ؛ مدنلا عفنيال ثيح
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 : ديدشلا بضغلا س

 ايازم كرديو ٠ هباصعأ كلمي نأ هسرد يف حجانلا ملعملا ىلع

 ابلاط ناك نيح هلمع ركذتيلو ٠ مهتافرصت يف لأفطألا رذعيل ةلوفطلا

 كلذ ملعملا ركذت اذإف « هتافرصت يف “ءوس دشأ ناك ابرف ٠ ةسردملا يف
 زيبكلا یا لاف نع: < انيس اعا ف تاكو هنن كو يضع كح

 هسفن كلمي يذلا ديدشلا انإ . ةعّرّصلاب ديدشلا سيل ) : يَ دمحم

 «هيلع قفتم» . ( بضغلا دنع

 « بضغلا دنع بقاعي نأ ًابأ وأ العم ناك ءاوس يبرملا رذحيلو

 لجسي نأ ملعملا ىلعو ٠ ةئيسلا ةبقاعلا نوكتو « هبقاعي نم يذؤي الئل
 هدلوب قحل العم فرعأ ينإو . سردلا رخآ مهبقاعيل نيفلاخملا ءامسأ
 هبره يف رثع دقو . برهو دلولا فاخف بضغلا ةلاح يف هبقاعيل
 . هلمع ىلع بألا مدنو «هيواديل رسما لإ لوحي اف

 لعجف « هبضغ ةلاح يف هبالط دحأ ةبقاعمب نيسردملا ضعب ماقو

 رركت اذإو « راقتحاب هيلإ نورظني بالطلاو رفكيو متشيو بسي

 يف رثأ ء هجايه رثكو « هحايص العو « هبالط مامأ يبرلا بضغ
 يف مهملعمب اودتقاو ةئيسلا ةداعلا كلت مهيف تسرُغو هبالط سوفن

 . وو نومتشيو ٠ نوبضغي اوحبصأف ٠ مهلاععأو مهكولس
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 : بضغلا جالع

 هل هفصو يذلا يفاشلا ءاودلا ىلإ عراسيلف بضغلا يبرملا ىرتعا اذإ
 : لاق ثيح هني دمحم ريبخلا بيبطلا

 ( هبضغ نكس « هللاب ذوعأ : لاقف مكدحأ بضغ اذإ ) — أ
 ۱۷١۸« عماجلا حيحص رظنا : حيحص»

 هنع بهذ نإف ١ سلجيلف مئاق وهو مكدحأ بضغ اذإو ) -ب
 ۷١۷« عماجلا حيحص رظنا : حيحص» ( عجطضيلف الإو بضغلا

 هللاب ذيعتسي نأ ناسنإلا ىلعو « ناطيشلا نم بضغلا نأ مولعمو

 ةدئاف سولجلا ىلإ مايقلا نم نابضغلا عضو ربيخت يفو هنع فرصنيل هنم
 . ةديفملا ةيودألا هيفف ءوضولا امهيسالو « هبضغ فرصل ةميظع
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 ةديفملا ةيوبرتلا تابوقعلا

 نيفلاخملا وحن اهل عتسا ملعملاب ردجي ةحجان ةيوبرت تابوقع كانه
 «بقاوعلا ةنومأم ةيوبرت تابوقع يهو «ذاتسألا ةناكمو سردلا بادآل

 : عاونأ ىلع يهو هللا ةئيشمب حاجنلا ةنومضم

 : داشرإلاو حصنلا - ١

 ء اهنع ىنغتسيال ميلعتلاو ةيبرتلا يف ةيساسأ ةقيرط يهو
 : رابكلاو لافطألا عم ريبكلا يبرملا اهكلس دقو

 امالغ مالسلا هيلع لوسرلا ىأر دقف . لافطألا عم امأ (أ)

 : لكألا ةقيرط هملعي هل لاقف ماعطلا يف هدي شيطت

 'هيلع قفتم'(كيليام لكو كنيميب لكو ىلاعت هللا مس مالغاي)
 ءراغصلا عم ريثأتلا ةليلق ةقيرطلا هذه نإ دحأ نلوقيالو

 دقو « رثألا بيطأ اه ناكف تارم ةدع ىسفنب اهتبرج دقف

 يذلا كلرلا ةف نالا نونألا قم والا عوضوم يف مدقت
 . حصنلا لبقو هتحصن فيك نيدلا بسي ناك

 دحأ عم عراشلا يف ًارئاس تنك انيح ةرم ثدحو

 هب حاصف عراشلا طسو يف لويي الفط انيأرف نيملعملا
 هلوب عطقو يبصلا ٌرعُذَف ٠ لعفتال . .كليو كليو : ملعملا

 حصنلا انيلع تعضأ دقل : ملعملا كلذل تلقف « برهو
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 لوسي دلولا كرتأ نأ زوجي لهو : يل لاقف ٠ دلولا كلذل
 اذامو : ملعملا لاقف ءال : هل تلق ءسانلا مامأ عراشلا يف
 ىتح لفطلا كرتأ : هل تلق !؟ كلذ ريغ لعفت نأ ديرت

 لوقأ مث « هيلع فرعتأو ٠ ّيلإ هوعدأ مث « هلوب نم يهتني
 اهيف زوجي ال « ةرالل قيرط عراوشلا هذه نإ ينباي : هل
 ل درخت نأ :رذخاف الا ةرود) ناكم كتم اييرقو كربلا
 لاقف . قيفوتلاو ةيادها كل وجرأ . بذهم دلو تنأف اذه

 ةقيرط هذه : هل تلق « ةديفمو ةميكح ةقيرط هذه : يل

 ةصقب هتثدحو ٠ يب هللا دبع نب دمحم ةيناسنإلا يبرم
 . نآلا يأت يتلا ةروهشملا يبارعألا

 ةصق اهريثأت ىلع لاثم ربكأف نيغلابلا عم داشرإلاو حصنلا امأ (ب)
 : ةينآلا يبارعألا

 عم دجسملا يف نحن (نيب : لاق هنع هللا يضر سنأ نع )

 . ( دجسملا يف لوبي ماقف يبارعأ ءاج ذإ دهب هللا لوسر

 . ( كرتأ يأ ) هم هم ( هب نوحيصي ) : يب لوسرلا باحصأ

 . ( هلوب اوعطقتال ) هوعد هومرزُت ال : لب لولا

 مث هلوب يضقي يبارعألا ةباحصلا كرتي )

 ( يبارعألا لوسرلا وعدي
 لوبلا اذه نم ءيشل حلصت ال دجاسملا نإ : (يارعألل» لوسرلا

 « ةالصلاو « هللا ركذل ىه انإ رذقلاو

 1 . نآرقلا ةءارقو
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 . ءاملا نم ًاولد هيلع اوَبُص

 . ًادحأ انعم محرت الو « ًادمحو ىنمحر | مهللا ىر فلا

 ( ًاعساو تقيض يأ ) ًاعساو ترّكحت دقل : لي لوسرلا
 «هيلع قفتم» 1

 ىضوف مهنم ىأر اذإ ًانايحأ هبالط هجو يف سبعي نأ ملعملا عيطتسي

 : مهبقاع اوطتشا ام اذإ ىتح «الوأ

 :رجنلا ۴۳

 ةلئسألا نورثكي نيذلا بالطلا دحأ رجز ىلإ يبرملا أجلي ام ًاريثك

 ءاطخألا نم كلذ ريغ وأ 3 ملعملاب نوفختسي وأ 2 سردلا عايضل

 سلجو تكس ملعملا هب حاصو هرجز ام اذإف 2 بلاطلا اهبكتري ىتلا

 همالسو هللا تاولص يبرملا لوسرلا اهلمعتسا ةقيرطلا هذهو « بدأب

 : ةندب قوسي الجر ىأر نيح هيلع

 .اهبكرا : الب لوسرلا

 . ةندب اإ : لجرلا

 . اهبكرا : و لوسرلا
 ( اهقنع يف لعنلاو يب يبنلا رياسي ةندبلا لجرلا بكري )

 «يراخبلا هاور»
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 ٤ - لمعلا نع فكلا :

 مهنم بلطيف سردلا يف نوملكتي بالطلا ضعب ملعملا ىري (نيح

 يوق توصب مالكلا نع فكلا ٠ نم مالسلا هيلع لوسرلا بلط دقف
 كءاشج انع فك ) : هل لاقو هترضح يف أشجت يذلا صخشلا ( .

ETIY عماجلا حيحص رظنا نسحاا 

 ضارعإلا - ه :
 ًابذك هنم ىأر اذإ هذيملت وأ هدلو نع ضرعي نأ يبرملا ناكمإب

 ةئطاخلا لامعألا نم ل ا ع «

 هئطخ نع عجريف « هنع هيبأ وأ هملعم ضارعإب ملعتملا رعشيف .

  5:ةريحجملا

 بهذ وأ ةالصلا كرت اذإ هذيملت وأ هدلو رجه نأ يبرملا ىلع

 سردلا بادآل فانم لمعب ماق و أ انيسلا ىلإ ٠ مايأ ةثالث رجه لا رثكأو

 ثالث قوف هاخأ رجه نأ ملسمل لحي ال ) يب هلوقل ( .
 عماجلا حيحص رظنا حيحصا) ۷٥۳(

 رعاشلا لاق « ًاعم بلاطللو نبالل ًابيدأت رجهلا يف نإف :

 بيدأت رجلا ضعبف كاذل عزجت ال ةبحألا رجه ىلع ًاررص بلق اي

 هيف رثؤي ملو « ًاييبك ًابنذ فرتقا اذإ هبلاط وأ هدلو خبوي نأ يبرملل
 5 داشرإلاو حصنلا
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 : ءاصفرقلا سولج - ۸

 ريغ وأ هتحاقو وأ « هلسکل ًاعرذ بالطلا دحأب ملعملا قاض اذإ

 ىلع ءاصفرقلا سولج همامأ هسلجيلو هناكم نم هجرخيلف كلذ

 كلذ نوكيو ذيملتلا بعتي ام اذهو « ىلعألا ىلإ هيدي عفريو « هيمدق
 . اصعلا وأ ديلاب هتبقاعم نم ريثكب لضفأ كلذو « هل ةبوقع

 : بألا ةبقاعم - 9

 هفلكيو « هيلو ىلإ ملعملا لسريلف بلاطلا نم أطخلا رركت اذإ
 تيبلاو ةسردملا نيب نواعتلا متي كلذبو « هحصني نأ دعب هتبقاعم

 . بلاطلا ةيبرت ىلع

 : ىصعلا قيلعت ٠-

 ع يذلا طوسلا قلعي نأ بألاو يبرملاو ملعملل بحتسي
 لَك لوسرلا لوقل باقعلا نم اوفاخيف دالوألا هاريل رادجلا ىلع

 . ( مه بدأ هنإف تيبلا لهأ هاري ثيح طوسلا اوقّلع )
 ؟عماجلا حيحص يف ينأبلألا هنسح١

 ًافوخ « لئاذرلا ةسبالم نع نوعدتريف ( تيبلا لهأ هاري ) : هلوق
 . لئان هنم مههاني نآل

 .ًادحأ كلذب رمأي ل هنأل TEE . ٠ يرابنألا نبا لاق

 . مهنع كبد عفرت ال دارأ انإو

 « بدأتلا ىلع مه ثعاب وه يأ ( مه بدأ هنإف ) : هلوقو

 . ةلماكلا ايازملاو « ةلضافلا قالخألاب قلختلاو
 ٤/ ۲٠١( ج ريدقلا ضيف يف يوانملا هركذلا
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 ١- فيفخلا برضلا :

 لئاسولا عفنت مل اذإ . ًافيفخ ًابرض برضي نأ بألاو يبرملل زوجي
 لوقل نينس رشع هرمع ناك نمل ةالصلا ءادأل يس الو ء ةمدقتملا

 مهوبرضاو « ًاعبس اوغلب اذإ ةالصلا مكدالوأ اوملع ) : ياب لوسرلا
 هغو رازبلا ءاور حيحص» (عجاضملا يف مهنيب اوقرفو « ًارشع اوغلب اذإ اهيلع

 نيب اميسالو ‹ مهم رمأ مونلا دنع دالوألا نيب عجاضملا يف قيرفتلاو
 ايس الو « فارحنالا نم هدالوأ بألا ظفحي ىتح « ىبصلاو تنبلا

 (نيسلا يف ةيعالخلا مالفألاو ةيسنجلا تالسلسملا نم لافطألا هاري ام

 ‹ تاهمألاو ءابآلا هبتنيلف « مهفارحنا يف ديزي ام « ويديفلاو زافلتلاو

 ءاطغ دحاو لكل اوعضيو « مهنيب اودعابي نأ مهيلعف اونكمتي مل اذإو

 . مهوبقاريلو « القتسم
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 مق

 یں ے9 لج

 بيوور» جد كو

 اهحيحصت بجي ءاطخأ

 نيسردملا نيب اميسالو . سانلا نم ريثك نيب ةرشتنم ءاطخأ كانه

 بجي كلذل ٠ بعشلا حلاصمب نوموقي نمم مهريغو لامعلاو نيفظوملاو

 هللا مامأ مهاعأ نع نولوئسم مهنأل ٠ مهكولسو مهعاضوأ حيحصت

 : لجو زع لاق دقف ٠ ىلاعت

 'ة'رجحلا» 8 نولمعي اوناك امنع نيعمجأ مهنلأسنل كبروف »
 : هاعرتسا امع عار لك لئاس هللا نإ ) : داب لوسرلا لاقو

 «يئاسنلا هاور نسح» ( هعّيض مأ كلذ ظفحأ

 : نيفظوملاو نيملعملا ضعب ءاطخأ
 نيفظوملا ضعب نأ  كايإو هللا انادسه  ملسملا يخأ اي ملعإ -
 : حصن ىلإ نوجاتحي نورصقم نيسردملاو

 مهلارعأ رخؤتو ٠ سانلا رضتف . ددحملا ماودلا نع رخأتت ال - ١

 ذخأي هبجاول ًالمهم نوكي ًارخأتم الإ يتأي ال يذلا فظوملاو ملعملاف
 نم رئاودلا يف دجوي ال هنأ فسؤملا نمو « هرخأت ردق ىلع ًامارح هبتار

 هماود دعب بهذي وأ ‹ هلمع نع رخأتي يذلا فظوملا ماود بقاري

 وهو بقارملا دجو نإو ؛ هيعجارمو هلاعأ كرتيو « هحلاصم يفقيل

 . ًانايحأ هبجاوب موقي الف « لوئسملاو سيئرلا
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 لابقتساو <« تالجملاو دئارجلا ةءارق يف كتاقوأ عيضت ال - ؟

 ناك اذإ ايسالو « لمعلا ريخأت ببسي امم كلذ ريغو « ءاقدصألا

 نورظتني بالط كانه ناك وأ « مهتالماعم نورظتني نوعجارم كانه

 هلبقتسيف « هئاقدصأ نم رئاز فظوملا ينأي ام ًاريثكو < مهسردم

 يف اذه ثدحو « هلامعأ كرتيو «ةفايضلا هل مدقيو هيلإ ثدحتيو
 « ةفرغلا هلخدأف « فظوملا اذه فيض ءاج اهنيح رئاودلا ىدحإ

 دعب الإ بابلا حتفي ملو « نوعجارملا هيلع لخدي الثل بابلا قلغأو

 ماحدزالاو رحلا ةدش نوساقي مهلجرأ ىلع نوفقي سانلاو « ةليوط ةدم
 ذخأيل نيعجارملا نم ةوشرلا نذآلا ذخأيام ًاريثكو « فظوملا نورظتتي

 هيناعي اب يلابي ال « ةوشرلا هذه نع لفاغ فظوملاو « قاروألا مهنم

 هب حيصي نيفقاولا دحأ هعجاري امدنعو بعتو ءانع نم نوعجارملا

 ‹ هبناجب يتلا ةحوللا نع لفغ دقو « هرود رظتنيل ٠ هجرخيو فظوملا
 . ةعونمم ةصاخلا تارايزلا : اهيلع بتك دقو

 نولهاستي نيذلا ءاسؤرلا ضعب مه اهنع لوئسملا يسآملا هذه

 : لاق هنع هللا يضر نامثع نإف « مهعم

 . نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عّريل هللا نإ

 وأ [کاح تنك ءاوس كلمع يف ىلاعتو هناحبس هللا بقار - ۳
 لثمب مهلماعو « نيعجارملا كناوخإ ىلع فطعاو « ًافظوم وا اسر
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 نإف ةحيصنلا مه مدقو « مهلامعأ مه زجنأو .٠ كولماعي نأ بحت ام

 : لاق « هللا لوسراي نمل انلق ١ ةحيصنلا نيدلا ) : لوقي هي لوسرلا

 ملسم هاور» (١ مهتماعو نيملسملا ةمئألو « هلوسرلو « هباتكلو هلل
 دجسملا يف سانلا ظعي يذلا ملاعلا بجاو نم ةحيصنلا تسيلو

 نم مكو « نيسردملا ايسالو ملسم لك ىلع ةبجاو يه لب ٠ بسحف
 . الامو ةقشمو ءانع كلذ هفلك ىتح « عجارملا حصني مل فظوم

 ٤ -- كناوخإ مهو بعشلا نم تنأف نيعجارملا ىلع ربكتت ال ‹

 نامقل ةيصو ركذتو مهحلاصم يضقتو مهمدختل بتارلا ذخأت تنأو

 : لاق نيح ىلاعت هللا اهركذ يتلا هدلول ميكحلا
 4 روخف لاتخ لك بحي ال هللا نإ « ًاحرم ضرألا يف شمت الو « سانلل كدَخ ْرَعَصُت الو

 1117 ناقل»

 : لمعلا بحاصو لماعلا بجاو
 ء لمع نودب كتقو عيضت الو « صالخإب لمعإ - ١

 ملسم ريغ ناك ولو هشغ رذحاو + لمعلا بحاص حصنإ - ؟

 هيذمرتلا ءاور حيحص» (  انم سيلف شغ نم ) : لب لوسرلا لوقل
 : هلي لوسرلا لوقل لمعلا ناقتإب كيلع - ۳

 «يقهيبلا هاور نسح» ( هنقتُي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هلل نإ)
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 ةقث بسكتل « هب فلخت الو « كدعوب ءافولا ىلع صرحا ؛

 : ريبك بنذ يف عقت الئلو « سانلا

 < بذك ثدح اذإ : ثالث قفانملا ةيا ) : ذايب لوسرلا لاق

 «هيلع قفتم» ( ناخ نمتؤا اذإو . فلخأ دعو اذإو

 يذلا ردقلاب لماعلا يطعي نأ لمعلا بحاص ىلع - ه

 هقح عفد نع رخأتي ال نأو ‹ قافتا اهنيب ناك اذإ اےس الو ‹ هقحتسي

 هيلع قفتم» ( ملظ ينغلا لطم ) : لوقي دي لوسرلا نأل

 : راض ىمعألا ديلقتلا
 اهكرت بجي يتلا ءاطخألاو « نيملسملا نيب د ةرشتتملا بويعلا نم نإ >>
 دور اا هللا مهحلصأ ناقل كف فعالا دفا نق

 وأ لوقي ام مهفي نأ ريغ نم لعف وأ ةملك لك قرشلا وأ برغلا نع
 علا د ولا وأ « لعفي

 لأست ىتح ىمعأ ًاديلقت كريغ دلقت نأ ملسلا يبخ ايرذحا ١

 : Gg ا ا

 نم هعنمي متاخلا اذه نأ اهنم اعز جوزلل ةجوزلا همدقت يذلا
 ديري امدنع هعلخي نأ هناكمإب جوزلا نأ تيسنو « تايتفلاب طالتخالا

 ناك اذإ اهيسالو « ىراصنلا نع ةذوخأم ةداعلا هذهو « طالتخالا

 الإ لوسرلا ىهن دقو « لاجرلا ىلع مرحملا بهذلا نم متاخلا

 ( مهنم وهف موقب هبشت نم ) : لاقف ةرفكلاب هبشتلا نع نيملسملا
 «دواد وبأ هاور حيحص»
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 ةلذلا نيملسملل بلج يذلاو ٠ مومذملا ديلقتلا نمو ح ؟

 مكحلا كرتو « مالسإلل ةفلاخملا برغلا نيناوقب مكحلا راغصلاو

 ةباحصلاو ةوبنلا رصع يف نيملسملا تزعأ يتلا لجو زع هللا ةعيرشب

 . مهدعب نمو

 « ءاسنلل لالح لاجرلا ىلع مرحم رهف بهذلا سبل رذحا - *

 نم ًامتاحخ ىأ يي هللا لوسر نأ « امهنع هللا يضر سابع نبا نعف
 : لاقو « هحرطف هعزنف « لجر دي يف بهذ

 لجرلل ليقف ( هدي يف اهلعجيف « ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي )
 هللاو ال : لاق « هب عفتنا كمتاخ ذخ : يَ هللا لوسر بهذ ام دعب

 (ملسم اور ( لَ هللا لوسر هحرط دقو ًادبأ هذخآ ال

 : ةينآلا دئاوفلاو ماكحألا ثيدحلا نم ذخؤي

 نإ هديب هرييغت هيلعف بهذلا سبلك ًاركنم ىأر نم لك (أ)
Eهلو يف 915 كوسا كلذ  

 «هناسلبف عطتسي مل نإف « هديب هريغيلف ارکنم مكنم ىأر نم )
 «ملسم هاور» ( ناميإلا فعضأ كلذو « هبلقبف عطتسي مل نإف

 هنأ ىلع لدي رانلا نم ةرمجلاب بهذلا يي لوسرلا هيبشت (ب)

 . رئابكلا نم
 صن يف ةباحصلا لوقل « هعيبو متاخلاب عافتنالا زوجي (ج)

 . هب عفتنا كمتاخ ذخ» ثيدحلا
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 دعب هذخأ مدعو <« ليي لوسرلا لعفل يباحصلا ةباجتسا ( د )

 . لاملاب ةيحضتو < يوق ناهميإ ىلع لدي یب لوسرلا حرط

 لمجأ وهف « ةضفلا متاخ اوسبلي نأ ملسملا بابشلا ىلع : ةصالخلا

 نم صخرأ هرعسو ¢ عماللا يضفلا ليمجلا هلكش يف بهذلا نم

 تحصن دقو .ءاسنلاو لاجرلل مالسإلا هلحأ دقو « ريثكب بهذلا

 ايک لوسرلا ثيدح هل تركذو «بهذلا متاخل نيسباللا يناوخإ دحأ

 « هتعبف « هايإ يناطعأو هدي نم هعلخو « باجتسا نأ الإ هنم ناك اهف

 . ًاريثك حرفف « لاملا ةيقب هل تددرو « ةضف نم ًامتاخ هل تيرتشاو

 : لكك لوسرلا لوق هيلع قحو ٠ كلذ يف نيملعملا ةيقب هعبتو

 نم اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا يف َّنَس نَم )

 ؟ملسم هاور» ( ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ

 ١- تارئاطلاك ةثيدحلا تاعارتخالا يف برغلا دلقن نأ انيلع ٠

 جاتحن ال ىتح « ةروطتملا ةحلسألا نم اهريغو تاصاوغلاو تابابدلاو

 صقرلاو جربتلا يف مهدلقن نأ ال انضرأو اننيد نع اهب عفادنو « مهيلإ

 ةراضلا رومألا نم اهريغو « ةعويملاو .

 : لاق نيح رعاشلا لوق قدصو

 روشقلاب اوراعتسا بللا نعو ٠ روجفلاب نكل ٠ يبرغلا اودّلق

 كك



 ثيح ةئيسلا رومألا يف ًاضعب انضعب دلقي نأ مالسإلا انان  ؟
 : دوعسم نبا لاق

 ‹ تنسحأ سانلا نسحأ نإ : لوقي . ةعّمِإ مكدحأ نكي ال »

 اذإ اونسحت نأ ىلع مكسفنأ اونطُو نكلو . تأسأ سانلا ءاسأ نإو

 . « سانلا ءاسأ اذإ اوملظت الأو . سانلا نسحأ

 ‹ اوبذكي الو اوشغي الأ سانلا ضعب انحصن اذإ اننأ فسؤملا نمو

 . نوبذكي مهلك سانلا : نيلئاق نوللعتي مهارت مهؤاسن رفست الأو
 رذحاف « مهب ءادتقالا نوديري مهنأك « مهؤاسن رفسُنو < هو

 . ةراضلا ديلاقتلاو « ةدسافلا تارايتلا عم ريسلا ملسملا يخأ اي

 يذلا قيضلا لاطنبلا سابلك بناجألا سابلب هبشتت ال ٣

 سبلتو « جنرفإلا دلقت الف « سأرلا راعش يف اميسالو « ةروعلا مسجي

 : ثيدحلا يفو « ىراصنلاو دوهيلاو ةرفكلا راعش يهف « ةطينربلا

 (دواد وبأ هاور حيحص» ( مهنم وهف موقب هبشت نم )

 ٠ لاجرلا نم نيحلاصلاو « هتباحصو ةي لوسرلاب هبشتلاب كيلعو

 . مالسإلاب نيكسمتملا ريغ ىلإ رظنت الو
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 تاسردملاو تاملعملا ىلإ

 تاملعملاو تايبرملا ىلع قبطني نيملعملاو نيبرملل مدقتملا هيجوتلا نإ
 كلذ ريغو مهتابجاوو « نوسردملا اهب ىلحتي يتلا تافصلا ثيح نم
 قلعتت ةمهم رومأ اهيلع ديزيو < تمدقت يتلا ةمهملا رومألا نم

 . تاسردملاو تالعملاب

 : باححلا

 لماك باجحب لصفلاو ةسردملا لخدت نأ ةسردملاو ةملعملا ىلع

 نألو « ةنتفلا نع دعبأ هنأل ناولألا نم هريغ ىلع هنم دوسألا لضفيو

 : ةيآلا هذه تلزن امل : تلاق ةملس مأ

 نهيلع نيندُي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي ل“
 «084 بازحألا» ¢ نهبيبالج نم

 « ةنيكسلا نم نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك راصنألا ءاسن جرخ

 . اهلسبلي ءادوس ةيسكأ نهيلعو
 4018/9 ج رشک نبا ريسفت رظنأ»

 ةمشحو باجحب لصفلاو ةسردملا تلخد اذإ ةسردملاو ةملعملاو

 ًايلمع الاثم تناك اههجو ىلع ةعنطصملا ةنيزلا نع ةديعب راقوو
 ةملعملا سكعب « رتاسلا يمالسإلا اهسابل يف اهب نيدتقي نأ تابلاطلل

 ء اههجو ىلع غابصألا عضت ةرفاس يهو سردلاو ةسردملا لخدت يتلا
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 ةئيس ةوسأ نوكت فوسف راقولاو ةمشحلا رهظم اهيلع سيلو
 . اهتابلاط رزوو اهرزو اهيلعو «تابلاطلل

 يعرشلا باجحلا ىلع تابلاطلا ثحت نأ ةسردملاو ةملعملا ىلع -

 . يذلا باجحلا طورش نمل نيبتو « ةملسملا ةأرملا عش هنأو

 . اهفرش ظفحي يكل « اه ميركتو « ةأرملا حلاص يف وه
 الو ‹ دوسأ هنولو هجولا ىتح ندبلا عيمجل باجحلا باعيتسا س

 . باجحلا تحت يذلا سابللا راهظإ زوجي

 يف هنع دراولا يهنلل لاجرلا سبالم باجحلا هبشي الأ -

 . ( لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملا هللا نعل ) : ثيدحلا

 .راظنألا تفاي ثيحب « ًانولم وأ ًايهاز باجحلا نول نوكي الأ -

 تاينارصتلاو تايدوهيلا ءاسنلا ىلع ًاضيأ بجي باجحلا اذهو س

 : ىلاعت هللا لوقل ملسملا نهجوزت اذإ

 * نهبيبالج نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو

 . ملعيلف « تانمؤملا ءاسنلاو : لقي لو

 امدنع سأرلا ءاطغب تابلاطلا رمأت نأ ةملسملا ةملعملا ىلع س

 . غيلبلا دنع باجحلا دوعتتل اهرمع نم ةعباسلا نس يف نوكت
 : ايب لوسرلا لوقل نسلا اذه يف ةالصلا ميلعتب ةوسأو
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 اهيلع مهوبرضاو « نينس عبس ءانبأ مهو ةالصلاب مكدالوأ اورم )
 جالا يف مهنيب اوترو نيتشر شع ءانبأ معو

 «هريغو دمحأ هاور نسح»

 . هجولا نع ًاديعب حربم ريغ ًافيفخ ًابرض ثيدحلاب دارملا برضلاو
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 قع

 ةلاسرلا ةصالخ

 هتنهم بحي نأو ١ هميلعتو هتيبرت يف (يكح نوكي نأ يبرملا ىلع

 مهدشريو مهحصني « هبالطو هئالمز نم ًابوبحم نوكي نأو ٠ هلمعو

 + عر ت ال ق المع طلو هک

 يتلاب مهداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كّبر ٍليبس ىلإ عدا »
 01176 لحنلا» 4 ْنَسَحأ یه

 لبقتسم نأو « اهلبنأو لامعألا فرشأ نم هلمع نأ ملعملا ممل

 « مهتيبرتو « هبالطل ههيجوت ىلع فقوتي نطولاو نيدلاو ةمآلا
 مهنيدل نيب نينمؤم ًابابش مهنم لحجي امو ؛ مهعفني ام مهميلعتو
 ؟ يردي نمو « دالبلا انل اوحتف نيذلا مهدادجأب نيزتعم ٠ مهتمأو
 وأ ٠ شيج دئاق وأ « ةلود سيئر نوكي نم هبالط نم جرخي هلعلف

 ايس الو « ةمألا لبقتسم اهيلع فقوتي يتلا ةمهملا رومألا نم اهريغ

 ىلإ اهيف جاتحن . ةينويهصلا عم ةمساح ةكرعم باوبأ ىلع نحنو

 ليبس يف ةداهشلا ربتعي . توملا باال عاجش يوق نمؤم ليج دادعإ
 فاما نمسا ةلستملا را ريو لا

 هئالمز مامأ ةبوبحملا ةيمالسإلا ةيصخشلا لثمي نأ ملعملا ىلعو

 مايقلاو ٠ راثيإلاو ةيحضتلا يف ةنسحلا ةودقلا مه نوكيل « هبالطو
 تافصلا هذه عبطنتل « ةرشاعملاو قلخلا نسحو مركلاو « بجاولاب
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 : ىلاعت هللا لوق هينيع بصن ًاعضاو «هئالمزو هبالط سوفن يف ةنسحلا

 (4؟رجحلا» ¥ نولمعي اوناك امنع نيعمجأ مهنلأسنل كبروف 9
 ۷٤« ناقرفلا» * امامإ نيقتملل انلعجاو ل : ىلاعت هللا لوقو

 . ( هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك ) : لي لوسرلا لوقو

 ؛هيلع قفتم» :
 : و هلوقو « هبالط نع لوئسم وهو هتسردم يف عار ملعملاو

 . (معنلا رمح نم كل ريخ ًادحاو ًالجر كب هللا يدمي نأل هللاوف )
 «هيلع قفتم»

 : ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ ) : ةَ هلوقو

 . ( هل وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع وأ ٠ ةيراج ةقدص
 «ملسم هاور)

 . هتوم دعب عفانلا ملعلا هبالط ميلعت نم ديفتسي سردملاو
 الع اندزو انتملع اهب انعفناو  انعفني ام انملع مهللا
 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
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 ا سا قروب GME هنبال ميكحلا نامقل اياصو

 ل يا ا تايآلا ةياده نم

 i املا مولا هوو مك احم دالوألل ةمهم ةيويث اياصو

 ل مالسإلا بادآ نم

 .E ناذئتسالاو ةرايزلا بادآ نم

 e ثيدحلاو تايآلا ئاوف نم

 aE عورشملا ناذئتسالل حيحصلا قيرطلا

 a ER براقالاو مدخلاو دالوألا ناذثتسا

 ل ةملعملاو ملعملا بادآ نم

 ESS تابلاطلاو بالطلا بادآ نم

SE 

 يج ےس ںی
 ېی ور 2 کھ



 EN دجسملا يف ةعامجلا ةالص ىلع ةظقاحملا

 A ةراضلا رومألا نم ريذحتلا

 ES AE تايوقعلاو تآفاكملا

 00 م. اهرارهأو تايوقعلا

 00 ةيداملا تابوقعلا رارضأ

 ISAS ةعونمملا تابوقعلا

 ee ةديفملا ةيوبرتلا تابوقعلا

 :aA .............. اهحيحصت بجي ءاطخأ

 ASE تاسردملاو تاملعملا ىلإ

 E ةلاسرلا ةصالخ
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